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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om offentlig arbetskraftsservice och till vissa lagar
som har samband med den

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att det stiftas
en lag om offentlig arbetskraftsservice. Ge-
nom lagen revideras hela den lagstiftning
som gäller service som arbetskrafts-
myndigheterna ordnar eller skaffar samt stöd,
understöd och förmåner i anslutning till ser-
vicen. Med begreppet offentlig arbets-
kraftsservice avses denna servicehelhet. I la-
gen om offentlig arbetskraftsservice samlas
sålunda bestämmelser som finns i lagen om
arbetskraftsservice, sysselsättningslagen och
lagen om arbetskraftspolitisk vuxenut-
bildning. De separata lagarna upphävs. Till
lagen överförs dessutom vissa bestämmelser
som för närvarande finns i sysselsätt-
ningslagen och lagen om arbetsmarknadsstöd
och som gäller bl.a. anordnande av arbets-
kraftspolitiska åtgärder, arbetskrafts-
kommissioner och sammansatt stöd till ar-
betsgivaren.

Propositionen har nära anknytning till den
regeringsproposition med förslag till lag om
utkomstskydd för arbetslösa som avlåtits sär-
skilt och som baserar sig på beredning av
projektet för förtydligande av lagstiftningen
om social trygghet. I nämnda proposition
samlas på motsvarande sätt vad som i olika
lagar bestäms om utkomstskyddet under ar-
betslöshetstiden. Utgångspunkten är att la-
garna om arbetskraftspolitiken och utkomst-
skyddet under arbetslöshetstiden också sins-
emellan skall bilda en så konsekvent helhet
som möjligt.

Förslaget till totalreform är i huvudsak av
lagstiftningsteknisk natur. Förslaget förtyd-
ligar lagstiftningens struktur och uttryckssätt
och förenhetligar i mån av möjlighet de be-
grepp som används i bestämmelserna. I en-
lighet med grundlagens syften och principer-
na för reformen av arbetskraftspolitiken
sammanförs rättigheterna och skyldigheterna
för arbetskraftsmyndigheternas kunder och
grunderna för dem anges enhetligt i lagen.

Om ett informationssystem för arbetskrafts-
förvaltningens kundbetjäning och integritets-
skyddet i anslutning till det bestäms dock
särskilt genom lag.

I lagen beskrivs de centrala målen för of-
fentlig arbetskraftsservice mera övergripande
och enhetligare än för närvarande. Som det
centrala målet för offentlig arbetskraftsservi-
ce definieras främjande av en fungerande ar-
betsmarknad. Lagstiftningens struktur revide-
ras och ordalydelsen i enskilda bestämmelser
preciseras utan att förutsättningarna för er-
hållande av eller innehållet i servicen, stöden,
understöden och förmånerna ändras. I lagen
tas in begrepp som är centrala med tanke på
grunderna för individens rättigheter och
skyldigheter, såsom arbetsförhet och arbets-
löshet, vilka för närvarande definieras genom
administrativa anvisningar. Den etablerade
tolkningspraxis och de administrativa anvis-
ningar som styr tillämpningen och verkstäl-
ligheten har också annars beaktats när be-
stämmelserna har preciserats. Genom lagen
betonas kundens servicebehov och bedöm-
ning av servicebehovet som utgångspunkt för
den service som arbetskraftsbyråerna tillhan-
dahåller, den öppna arbetsmarknadens primä-
ra ställning med hänsyn till sysselsättnings-
anslagen och den processliknande karaktären
hos arbetskraftsbyråernas service.

I lagen föreslås grundläggande bestämmel-
ser om avgiftsbelagd arbetsgivarservice (per-
sonallösningar och personaluthyrning) som
hör till offentlig arbetskraftsservice. I propo-
sitionen föreslås också vissa innehållsmässi-
ga ändringar i anslutning till anskaffning av
arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och dess
studiesociala förmåner.

I lagen upphävs begränsningen om att
gymnasieutbildning eller högskolestudier
inte kan skaffas i form av arbetskraftspolitisk
vuxenutbildning.

Dessutom föreslås att bestämmelserna om
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avtal om anskaffning av utbildning preciseras
så att i anskaffningsavtalet nämns de normer
som bestämmer studerandens rättsliga ställ-
ning, t.ex. ordningsreglerna för läroanstalten
i fråga och informationen om dem. I lagen
preciseras likaså bestämmelserna om stu-
derandens rättsliga ställning under tiden för
praktik på arbetsplatsen i anslutning till ut-
bildningen samt i fråga om besluts-
förfarandena för frånvaro utan tillstånd och
avbrytande av utbildning.

Avgångsbidragets vuxenutbildningstillägg
ersätts genom förhöjt förtjänststöd under ut-
bildningstiden. I analogi med de förslag som
särskilt föreslås i lagen om utkomstskydd för
arbetslösa förutsätts för erhållande av för-
tjänststödets förhöjda förtjänstdel minst 20
års arbetshistoria och 5 års medlemskap i en
arbetslöshetskassa samt att personens an-
ställningsförhållande har upphört av ekono-
miska orsaker eller produktionsorsaker. I be-
stämmelserna om utbildningsstöd avspeglas
också de ändringar i rätten till tilläggsdagar,
periodiseringen av vissa ersättningar och
ekonomiska förmåner, återkrav med anled-

ning av invalidpension och förfarandet för
betalning av jämkad arbetslöshetsdagpenning
som föreslås i propositionen med förslag till
lag om utkomstskydd för arbetslösa.

På grund av totalreformen av lagstiftningen
om arbetskraftspolitik föreslås också ändrin-
gar av teknisk natur i lagen om arbets-
verksamhet i rehabiliteringssyfte, lagen om
penningautomatunderstöd, lagen om under-
stödjande av samhällenas vatten- och av-
loppsåtgärder och lagen om kommunala kon-
junkturdepositioner,. Dessutom föreslås att
lagen om stödjande av långtidsarbetslösas
frivilliga studier upphävs.

De föreslagna lagarna avses träda i kraft
den 1 januari 2003. I enlighet med den före-
slagna lagen om utkomstskydd för arbetslösa
föreslås att ändringarna av rätten till tilläggs-
dagar för arbetslöshetsdagpenning träder i
kraft så att gällande bestämmelser tillämpas
på personer som är födda 1949 eller tidigare.
Utbildningsstödets förhöjda förtjänstdel gäll-
er arbetskraftspolitisk vuxenutbildning som
inleds efter det att lagen har trätt i kraft.

—————
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ALLMÄN MOTIVERING

1. Inledning

Den nära anknytning i sak som de lagar
som reglerar arbetskraftspolitiken och verk-
ställigheten av den har med de grund-
läggande fri- och rättigheterna enligt grund-
lagen samt verkningarna för en betydande
grupp av personer uppställer särskilda krav i
fråga om bestämmelsernas tydlighet. De cen-
trala arbetskraftspolitiska lagarna är lagen
om arbetskraftsservice (1005/1993), lagen
om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning
(763/1990) och sysselsättningslagen
(275/1987). Uppdelningen av bestämmel-
serna på flera lagar har baserat sig på att de
arbetskraftspolitiska metoderna har indelats i
arbetskraftsservice och arbetskraftspolitiska
åtgärder.

Efter det att de ovan nämnda lagarna stifta-
des har det skett flera sådana förändringar i
arbetslivet och sysselsättningsläget som med-
fört att arbetskraftspolitiken har reviderats.
De författningsändringar som de arbets-
kraftspolitiska prioriteringarna och riktlinjer-
na har förutsatt har genomförts som delre-
former i de gällande lagkomplexen, varvid
det har varit svårt att anpassa ändringarna till
lagkomplexens olika uppbyggnad och syste-
matik.

Den arbetskraftspolitiska lagstiftningen har
sålunda blivit delvis osammanhängande och
svårtolkad för både verkställarna och indivi-
derna. När propositioner gällande det arbets-
kraftspolitiska systemet har behandlats i
riksdagen har avseende fästs bl.a. vid att lag-
stiftningen om arbetslösa har blivit synnerli-
gen krånglig under årens lopp (t.ex. GrUU
32/1997 rd) och att det med avseende på tyd-
ligheten är otillfredsställande att skyddet un-
der arbetslöshetstiden (arbetsmarknadsstödet)
delas upp i olika delar och att vissa av dem är
direkt kopplade till skyddet för den grund-
läggande försörjningen enligt grundlagen och
vissa inte (GrUU 32/2000 rd). Behov av och
krav på förtydligande och precisering av lag-
stiftningen har också framförts av bl.a. de
högsta laglighetsövervakarna, av dem som
verkställer lagarna samt av kunderna vid ar-
betskraftsbyråerna.

Arbetskraftspolitiken har nära anknytningar
till utkomstskyddet under arbetslöshetstiden.
I samband med reformen av arbetskrafts-
politiken har de arbetssökandes rättigheter
och skyldigheter betonats, deras genom-
skådlighet och inbördes balans. De viktigaste
rättigheterna och skyldigheterna för arbets-
lösa arbetssökande är utspridda i olika lagar
och påföljderna vid försummelse av skyldig-
heterna hänför sig i praktiken till utkomst-
skyddet under arbetslöshetstiden, vilket är ut-
spritt både innehållsmässigt och organisa-
toriskt.

Utredningsman Pentti Arajärvi som kalla-
des till uppgiften att förenhetliga och förtyd-
liga lagstiftningen om utkomstskyddet läm-
nade sin slutrapport till social- och hälso-
vårdsministeriet i juli 1998 (”Toimeen-
tuloturvaa koskevan lainsäädännön selkeyt-
täminen”, social- och hälsovårdsministeriets
stencilier 1998:17). Bland lagutkasten i slut-
rapporten fanns också ett utkast till lag om
arbetskraftspolitisk utbildning och arbets-
marknadsåtgärder samt utbildnings- och sys-
selsättningsstöd, som innehöll bestämmelser
om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, ar-
betspraktik samt yrkesväglednings- och re-
habiliteringsåtgärder samt förmåner och er-
sättningar i anslutning till dem. År 1998
skickades utredningsmannens rapport på re-
miss till ett stort antal instanser, men i det
skedet inleddes ingen egentlig lagberedning
på grundval av rapporten.

I september 2001 tillsatte social- och häl-
sovårdsministeriet ett projekt som fick i upp-
drag att utgående från förslagen i utred-
ningsmannens rapport utarbeta nödvändiga
regeringspropositioner och utföra annan nöd-
vändig beredning av en teknisk reform av
den lagstiftning som gäller det utkomstskydd
som sköts av Folkpensionsanstalten. Målet
för reformen är att göra lagstiftningens struk-
tur klarare och att förenkla, förtydliga och
enligt behov förenhetliga de författningar
som gäller förmånerna och verkställigheten
av dem.

Utgående från arbetet inom projektet har
regeringen avlåtit en separat proposition med
förslag till lagar om utkomstskydd för arbets-
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lösa och om ändring av lagar som har sam-
band med den (115/2002 rd, nedan proposi-
tionen med förslag till lag om utkomstskydd
för arbetslösa). En utgångspunkt för det
strukturella förtydligandet av författningarna
om arbetslöshetsförmånerna har varit att an-
gelägenheter som direkt hänför sig till för-
månerna skall regleras i lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa. I lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa föreslås bestämmelser
om arbetslöshetsdagpenning, arbets-
marknadsstöd och utbildningsdagpenning,
dvs. utkomstförmåner där arbetslöshet utgör
villkor för erhållandet. Till den arbets-
kraftspolitiska lagstiftningen överförs sådana
bestämmelser i förmånslagarna som reglerar
någon annan än den aktuella förmånen eller
förutsättningarna för erhållande av den. En-
bart överföringen av bestämmelserna förut-
sätter strukturella ändringar även i den ar-
betskraftspolitiska lagstiftningen.

2. Nuläge

2.1. Lagstiftning och praxis

I avsnittet om nuläget beskrivs och utvär-
deras allmänt lagstiftningen om och praxisen
inom det arbetskraftspolitiska systemet. Sy-
stemet för utkomstskyddet för arbetslösa be-
skrivs i propositionen med förslag till lag om
utkomstskydd för arbetslösa, till vilken hän-
visas i detta sammanhang.

Eftersom regeringspropositionen huvud-
sakligen är av lagstiftningsteknisk natur, be-
skrivs i detta avsnitt det arbetskraftspolitiska
systemet och innehållet i aktiva åtgärder. En
närmare beskrivning ges endast i fråga om
sådana bestämmelser där det föreslås andra
än lagtekniska eller obetydliga ändringar. Li-
kaså beskrivs bestämmelserna närmare till
den del det behövs för att motivera föreslag-
na ändringar i lagstiftningsstrukturen. Be-
skrivningen av nuläget innehåller således
inga uppgifter om t.ex. servicens eller åtgär-
dernas verkningar eller de kunder som omfat-
tas av dem med undantag av de bestämmel-
ser som föreslås ändrade.

Utgångspunkten för detaljmotiveringen till
lagförslagen är likaså att tydligt föra fram för
det första vilket gällande lagrum den före-
slagna bestämmelsen motsvarar och för det

andra de innehållsmässiga ändringar eller
preciseringar som föreslås i bestämmelserna.
Om det föreslås att en gällande bestämmelse
tas in i lagen utan ändringar eller med obe-
tydliga uttrycksmässiga ändringar, hänvisas i
motiveringen till den gällande lagen eller
förordningen utan att bestämmelsen eller
praxisen för tillämpningen beskrivs. Samma
förfarande har följts om det föreslås att gäl-
lande bestämmelser skall sammanföras eller
indelas på nytt eller att i lagen skall tas in
gällande bestämmelser på förordningsnivå
som kompletterar lagen, förutsatt att det inte
föreslås att innehållet ändras i sak. Innehållet
i och grunderna för ändringar som påverkar
lagens struktur, bestämmelsernas innehåll i
sak eller deras tillämpningspraxis har beskri-
vits i detalj.

2.1.1. Det arbetskraftspolitiska systemet

Allmänt

Det arbetskraftspolitiska systemet kan som
helhet struktureras så att det består av passiva
system och aktiva åtgärder. Syftet med de
passiva systemen är att genom ersättning av
förluster på grund av arbetslöshet trygga per-
sonens ekonomiska möjligheter att söka ar-
bete. Centrala system i anslutning till ut-
komsten under arbetslöshetstiden är arbets-
löshetsdagpenningen och huvudsakligen
även arbetsmarknadsstödet.

På motsvarande sätt är syftet med de aktiva
systemen att tillhandahålla information om
arbetsmöjligheter, stöda sökande av arbete
och förbättra i synnerhet arbetslösa arbets-
sökandes ställning på arbetsmarknaden. Med
tanke på arbetsgivarna består de aktiva sy-
stemens centrala uppgift i att tillhandahålla
information om tillbudsstående arbetskraft
och förbättra arbetskraftens yrkesskicklighet.
Till de aktiva åtgärderna hör arbets-
kraftsservice som erbjuds alla kunder hos ar-
betskraftsmyndigheterna samt arbetskrafts-
politiska åtgärder som ordnas med hjälp av
sysselsättningsanslag och som vanligen riktas
till bestämda kategorier av arbetslösa. Ar-
betsmarknadsstödet hör delvis också till de
aktiva åtgärderna, eftersom syftet med stödet
är att trygga försörjningen för dem som del-
tar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och
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i vissa andra aktiva åtgärder.
Arbetskraftsservice tillhandahålls som

självbetjäning eller personlig service. Ar-
betskraftsservicen kan struktureras som ser-
vice som riktar sig till enskilda kunder, sys-
selsättnings- och utkomstfrämjande stöd-
tjänster i anslutning till den samt service för
arbetsgivarkunder. Servicen för enskilda
kunder indelas i arbetssökningsservice för
arbetssökande, service för utveckling i yrket
samt nämnda stödtjänster. Arbetskrafts-
politiska åtgärder är på motsvarande sätt bl.a.
sysselsättning med hjälp av sysselsätt-
ningsstöd och sysselsättningsfrämjande åt-
gärder på arbetsplatsen utan anställnings-
förhållande.

Arbetskraftspolitiska riktlinjer under de när-
maste åren

Den grundläggande reform av arbets-
kraftspolitiken som genomfördes 1998 for-
tsatte genom en åtgärdshelhet som huvudsak-
ligen började verkställas i början av 2002.
Åtgärdshelheten baserade sig på förslagen av
en arbetsgrupp tillsatt av arbetsministeriet
(Toinen aalto – Työvoimapolitiikan uudis-
tuksen jatkaminen, arbetsförvaltningens pub-
likation 269). Riksdagen godkände genomfö-
randet av riktlinjerna och åtgärderna i sam-
band med budgetpropositionen för 2002 och
godkände med smärre ändringar regeringens
proposition med förslag till lagstiftning som
har samband med den fortsatta reformen av
arbetskraftspolitiken (RP 161/2001 rd). Lag-
ändringarna (1429/2001-1432/2001) trädde i
kraft vid ingången av i 2002.

I riktlinjerna angavs främjande av en fun-
gerande arbetsmarknad som arbetskrafts-
servicens centrala uppgift. I detta syfte består
arbetskraftsbyråernas centrala uppgift i att
tillhandahålla högklassig information om ar-
betsmarknaden, förmedla arbete och kunnan-
de och förbättra arbetskraftens yrkesskicklig-
het och ställning på arbetsmarknaden. Servi-
ceprocessen vid arbetskraftsbyråerna bör
sträva efter att garantera att

1) lediga arbetsplatser besätts på ett hög-
klassigt sätt,

2) arbetssökandenas arbetssökningsperi-
oder förkortas och flödet till långtidsarbets-
löshet minskar, och att

3) arbetsgivarnas framtida behov av arbets-
kraft och krav på kunnande klarläggs och
lösningar på dem söks tillsammans med and-
ra aktörer.

Prioriteringen preciseras årligen.
Enligt den prioritetsordning som fastställ-

des samtidigt är det viktigaste i situationen
vid millennieskiftet att säkerställa tillgången
på arbetskraft. Det här har en fast anknytning
till stödjandet av ett stabilt tillväxtmål för
den ekonomiska politiken på arbetsmarkna-
den. Genom åtgärder i anslutning till den
fortsatta reformen av arbetskraftspolitiken
stöds det ekonomiska tillväxtmålet genom att
dynamiken både i fråga om arbetslösheten
och på arbetsmarknaden hålls på en hög nivå.
Kunnandet och tillgången på arbetskraft samt
god service för arbetsgivarna tilldelas mer re-
surser framför allt genom att de inriktas på
nytt.

Utgående från de utgångspunkter som be-
skrivs ovan uppställdes följande grund-
läggande mål för verkställigheten av arbets-
kraftspolitiken under de närmaste åren:

- de arbetssökandes sökande av arbete på
egen hand betonas inom serviceprocessen

- dynamiken på arbetsmarknaden och i frå-
ga om arbetslösheten stärks

- den övergripande kvaliteten på offentlig
arbetskraftsservice förbättras bl.a. genom att
kundrespons inhämtas och tas till vara

- tyngdpunkten i verksamheten förskjuts
till arbetsgivarservicen och höjning av de ar-
betssökandes kompetens

- ett centralt led i servicen för arbets-
sökande består av sökande och förmedling av
arbetsplatser samt en plan för arbetssökande,
där kundens medverkan utökas vid uppgö-
randet och fullföljandet

- den offentliga arbetskraftsservicen svarar
för serviceproduktionen, men den bör ha
mera och smidigare möjligheter än för närva-
rande att skaffa service som erbjuder nya
möjligheter att svara på arbetsmarknadens
och kundernas behov

- arbetskraftsservicen, de arbetskraftspo-
litiska åtgärderna och utkomstskyddet för ar-
betslösa bildar en fungerande helhet som
främjar sysselsättningen av arbetssökande

- de anställda inom den offentliga arbets-
kraftsservicen har en hög kompetensnivå

- verksamheten inom den offentliga arbets-
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kraftsservicen organiseras så att den är så
verkningsfull som möjligt.

Syftet med ändringarna i anslutning till
serviceprocessen och den ökade dynamiken
är också att stärka balansen mellan samt ge-
nomskådligheten i fråga om kundernas rät-
tigheter och skyldigheter. Arbetssökande i
huvudsyssla som arbetslösa arbetssökandes
centrala skyldighet definierades i detta sam-
manhang förutom som sökande av lönearbete
också som beredskap att söka sig till och del-
ta i tillbudsstående sysselsättningsfrämjande
åtgärder, lämna arbetskraftsbyrån uppgifter
om sin yrkeskompetens, arbetserfarenhet, ut-
bildning och arbetsförmåga samt delta i utar-
betandet och fullföljandet av planen för ar-
betssökande.

2.1.2. Arbetskraftsservice

Om anordnande av arbetskraftsservice för
enskilda kunder och arbetsgivarkunder be-
stäms i lagen om arbetskraftsservice och för-
fattningar som utfärdats med stöd av den.
Med hjälp av servicen stöds enskilda perso-
ners möjligheter att placeras i arbete och ut-
veckling i yrket samt tryggas arbetsgivarnas
tillgång på arbetskraft. Servicen består av
primära åtgärder som syftar till främja de ar-
betslösas möjligheter att få arbete på den
öppna arbetsmarknaden.

Den basservicehelhet som allmänt står till
enskilda kunders förfogande omfattar arbets-
förmedling och tillhörande rådgivning, hand-
ledning, information om arbetsplatser och ar-
betssökande, självbetjäningsmöjligheter,
samt yrkesvägledning och utbildnings- och
yrkesinformation. Selektivt inriktad basservi-
ce omfattar personlig arbetsförmed-
lingsservice, arbetskraftspolitisk vuxenut-
bildning, service inom yrkesinriktad reha-
bilitering jämte förmåner, stödjande av han-
dikappades placering i arbete och rörlig-
hetsunderstöd.

Det serviceutbud som står till arbets-
givarkundernas förfogande omfattar infor-
mation och rådgivning gällande tillgången på
och anskaffning av arbetskraft, information
om lediga arbetsplatser samt avgiftsfri ar-
betsförmedlingsservice. Arbetsgivarnas an-
skaffning av arbetskraft stöds också genom
arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och av-

giftsbelagd särskild service som kompletterar
arbetsförmedlingen.

2.1.2.1. Arbetsförmedlingsservice

Den offentliga arbetsförmedlingen skall se
till att lediga arbetsplatser besätts snabbt och
högklassigt och att de som byter arbetsplats
eller arbetslösa arbetssökande snabbt får ett
lämpligt arbete. Målet för arbetsförmed-
lingsservicen är en fungerande arbets-
marknad — arbete för enskilda personer på
den öppna arbetsmarknaden samt tryggande
av arbetsgivarnas tillgång till arbetskraft. Ar-
betsförmedlingen främjar också arbets-
kraftens regionala och yrkesmässiga rör-
lighet. Kunder inom arbetsförmedlingen är
enskilda kunder som byter arbetsplats och
enskilda kunder som saknar arbete samt ar-
betsgivarkunder. Arbetsförmedlingens ser-
viceformer inom servicen för enskilda kun-
der och arbetsgivarkunder är dels själv-
betjäning som baserar sig på självständig an-
vändning av servicen och informations-
service, dels personlig kundbetjäning. Ar-
betsförmedlingsverksamheten baserar sig på
ett riksomfattande informationssystem för
kundbetjäningen, vilket innehåller uppgifter
om arbetssökande vid arbetskraftsbyråerna
och om lediga arbetsplatser. Informations-
systemet gör det också möjligt för kunderna
att använda servicen på egen hand i form av
nätservice. Arbetssökande kan självständigt
söka arbetsplatser och arbetsgivarna kan söka
arbetstagare i informationssystemet eller på
arbetsförvaltningens webbsidor eller få per-
sonlig service när de söker lämpliga alterna-
tiv. När arbetsgivarna skaffar arbetskraft kan
de likaså anmäla lediga platser med hjälp av
arbetsförvaltningens elektroniska serviceal-
ternativ eller alltid, om de så önskar, begära
sakkunnigservice hos arbetskraftsbyrån för
att finna lämpliga kandidater för en ledig ar-
betsplats.

Arbetssökningsservice för enskilda kunder

Centrala delområden inom den arbets-
sökningsservice som erbjuds enskilda kunder
är anmälan som arbetssökande och infor-
mation om arbetskraftsbyråns service, råd-
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givning i anslutning till sökande av arbete
och arbetssökningsträning, intervjuer för ar-
betssökande, kompetenskartläggningar, ar-
betsplatserbjudanden och planer för arbets-
sökande. Kundens egen aktivitet står som ut-
gångspunkt för alla former av arbetssök-
ningsservice. Efter det att en enskild kund
har anmält sig som kund är arbetsansökan i
kraft vid arbetskraftsbyrån, om kunden håller
sin ansökan i kraft på det sätt som överens-
kommits med arbetskraftsbyrån. Arbets-
kraftsbyrån kommer överens med varje en-
skild kund om upprätthållande av kontakt så,
att kunden vet hur och på vilket sätt han eller
hon nästa gång skall ta kontakt och vilka på-
följderna är vid försummelse av att ta kon-
takt. Efter det att sökande av arbete har in-
letts informerar arbetskraftsbyråerna de en-
skilda kunderna om arbetsmarknaden och
sysselsättningsläget inom pendlingsregionen
samt om arbetskraftsbyråns servicemöjlighe-
ter. För kunden klarläggs också olika kanaler
och metoder för sökande av arbete, de all-
männa villkoren för erhållande av arbetslös-
hetsförmåner samt rättigheterna och skyldig-
heterna i anslutning till kundens sökande av
arbete.

Personlig arbetssökningsservice är bl.a. be-
dömning av servicebehovet, intervjuer för
arbetssökande, uppgörande av kompetens-
kartläggningar, sökning av alternativ och ar-
betserbjudanden som lämpar sig för den ar-
betssökande samt planer för arbetssökande.
Definitionen av servicebehovet utgående från
den enskilda kundens egna önskemål och
planer görs omedelbart efter det att sökande
av arbete har inletts. Arbetskraftstjäns-
temannen hjälper kunden att strukturera och
realistiskt bedöma arbetssökningssituationen
och servicebehovet. I intervjun för arbets-
sökande bedöms tillsammans med kunden
hans eller hennes önskemål beträffande sö-
kandet och hans eller hennes planer, kompe-
tens, arbetssökningsfärdigheter och de möj-
ligheter som arbetsmarknaden erbjuder. En-
skilda kunder kan göra en presentation av sitt
kunnande och foga den till sin arbetssökar-
presentation. Presentationen registreras i in-
formationssystemet för arbetskraftsservicen
tillsammans med uppgifterna i anslutning till
sökande av arbete, och om kunden så önskar
syns presentationen också på arbetsförvalt-

ningens webbsidor. Enskilda kunder kan med
hjälp av nätservicen foga sin presentation till
uppgifterna i anslutning till sökande av arbe-
te.

Arbetsplatserbjudanden

Utöver den arbetssökningsservice som
lämpar sig för kunderna att använda på egen
hand stöder arbetskraftsbyrån de arbets-
sökandes möjligheter att placeras på den
öppna arbetsmarknaden genom att göra indi-
vidualiserade arbetsplatserbjudanden. Ar-
betsplatserbjudandena görs både som medde-
landen om arbetsplatser och som specificera-
de arbetsplatsanvisningar. Genom meddelan-
den om arbetsplatser försöker man bredda
antalet tillbudsstående alternativ för de ar-
betssökande och erbjuda dem också sådana
arbetsmöjligheter som de inte uppgett sig
söka i första hand. När en arbets-
kraftstjänsteman gör ett meddelande om en
arbetsplats bedömer han eller hon att den en-
skilda kundens önskemål beträffande arbets-
plats, kunnande och yrkesskicklighet lämpar
sig för kraven i fråga om den arbetsplats som
står till buds, trots att arbetet inte exakt mot-
svarar arbetssökarpresentationen. Om arbets-
erbjudandet motsvarar den arbetssökandes
önskemål tar han eller hon kontakt med ar-
betsgivaren och diskuterar arbetsplatsen. Om
den arbetssökande bedömer att arbetsplatsen
inte är lämplig, ger han eller hon respons till
arbetskraftsbyrån och preciserar sin arbetssö-
karpresentation. Avslag på meddelandet om
en arbetsplats leder inte till att arbetslöshets-
förmånerna omprövas.

En specificerad arbetsplatsanvisning är ar-
betskraftsbyråns ställningstagande till att det
arbete som erbjuds motsvarar den enskilda
kundens kompetens, arbetssökarpresentation
och önskemål beträffande arbete. För arbets-
givaren innebär arbetsplatsanvisningen också
att arbetskraftsbyrån gett sin expertbedöm-
ning av att den arbetssökande uppfyller de
krav på kunnande och yrkesskicklighet som
gäller för arbetsplatsen. Om en arbetslös ar-
betssökande som fått en specificerad arbets-
platsanvisning inte kontaktar arbetsgivaren
eller under arbetsplatsdiskussionen handlar
så att inget arbetsavtal ingås, omprövas hans
eller hennes rätt till arbetslöshetsförmåner.
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Plan för arbetssökande

Syftet med den plan för arbetssökande som
en enskild kund och arbetskraftsbyrån utar-
betat tillsammans är att främja den enskilda
kundens egna insatser för att söka arbete,
främja hans eller hennes möjligheter att pla-
ceras i arbete eller utbildning, förbättra ar-
betsplatserbjudandenas träffsäkerhet och
kvalitet samt minska antalet onödiga och
misslyckade serviceerbjudanden. Planen för
sökande av arbete ligger till grund inte bara
för arbetsförmedlingen utan också för till-
handahållandet av annan offentlig arbets-
kraftsservice. Planen för arbetssökande har
utarbetats tillsammans med en enskild kund
och i den nämns de gemensamt öve-
renskomna mål, tjänster och åtgärder som
stöder kundens sökande av arbete och främ-
jar hans eller hennes möjligheter att placeras
i arbete eller utbildning. Planen för arbetssö-
kande börjar oftast utarbetas i samband med
den första intervjun för arbetssökande.

En specificerad plan för arbetssökande
skall utarbetas senast när en arbetslös arbets-
sökande har varit arbetslös i fem månader. I
den specificerade planen för arbetssökande
kommer man överens om sådana konkreta
och specificerade åtgärder som den arbetssö-
kande och arbetskraftsbyrån skall vidta före
följande intervju eller kontakt med arbets-
kraftsbyrån. Specificerade åtgärder är sök-
ning av namngivna arbets- och utbildnings-
platser, andra sysselsättningsfrämjande åt-
gärder eller åtgärder i anslutning till utred-
ning av arbets- och funktionsförmågan. I
samband med utarbetandet av en specificerad
plan för arbetssökande klargörs för den en-
skilda kunden vilka åtgärder han eller hon
svarar för och vilka rättigheter och skyldig-
heter han eller hon har som kund hos arbets-
kraftsbyrån. Arbetslösa enskilda kunder är
skyldiga att delta i utarbetandet av planen för
arbetssökande och att följa den plan de utar-
betat. I den specificerade planen för arbets-
sökande kommer man överens om hur den
arbetslöse enskilda kunden skall meddela ar-
betskraftsbyrån att han eller hon har handlat i
enlighet med planen. Samarbetsskyldigheten
enligt den specificerade planen för arbetssö-
kande gäller under den tid kunden är arbets-

lös arbetssökande vid arbetskraftsbyrån och
upphör när kunden har uppfyllt arbetsvillko-
ret inom utkomstskyddet för arbetslösa.

Service för arbetsgivarkunder

Vid arbetskraftsbyråerna tillhandahålls ar-
betsgivarkunderna utöver avgiftsfri arbets-
förmedlingsservice också rådgivning och
service som gäller tillgången på arbetskraft,
personalförändringar och understödd syssel-
sättning.

Rekryteringsrådgivning

Arbetskraftsbyrån klarlägger servicebe-
hoven och förväntningarna hos en arbets-
givare som ämnar utöka arbetskraften samt
säkerställer att arbetsgivaren känner till ser-
vicemöjligheterna vid arbetskraftsbyrån. Syf-
tet med arbetskraftsbyråns rekryterings-
rådgivning är att ge arbetsgivarna infor-
mation om tillgången på arbetskraft samt till-
budsstående service för anskaffning av ar-
betskraft. Arbetskraftsbyrån tillhandahåller
också arbetsgivare som ämnar minska på ar-
betskraften information och råd om sådan ar-
betskraftsservice med vars hjälp man kan
stöda möjligheterna att placeras i arbete eller
utbildning för arbetstagare som hotas av ar-
betslöshet och främja möjligheterna att pla-
ceras på den öppna arbetsmarknaden för de
arbetstagare som blir arbetslösa.

Om arbetskraftsbyrån bedömer att arbets-
tagarkundens behov av service inte direkt
kan lösas genom arbetsförmedlingsservicen,
klarläggs servicebehovet närmare genom ori-
entering i utvecklingen och framtida behov
inom arbetsgivarens bransch. Arbetskraftsby-
rån kan erbjuda sig att göra ett s.k. sakkun-
nigbesök eller besök hos arbetsgivaren, där
man diskuterar utvecklingsperspektiven inom
arbetsgivarens bransch, personalens kompe-
tens- och utbildningsbehov samt arbetsgiva-
rens serviceönskemål och serviceerfarenhe-
ter. I samband med besöket hos arbetsgivaren
kan man också göra en prognostiseringsut-
redning. De uppgifter som fås genom den
används som grund för regionala strategier
och inom planeringen av arbetskraftspolitisk
vuxenutbildning.

Inom servicen för arbetsgivarkunder efter-
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strävas s.k. avtalskundrelationer, som syftar
till att säkerställa att arbetskraftsbyrån känner
till arbetsgivarnas servicebehov och önske-
mål. Med hjälp av avtalskundrelationen sä-
kerställs också att arbetsgivaren är informe-
rad om tillgången på arbetskraft som står till
buds, känner till servicemöjligheterna vid ar-
betskraftsbyrån och kan använda den service
som är mest ändamålsenlig i respektive fall.

Rekrytering av arbetskraft

Rekryteringsuppdrag sköts på det sätt som
överenskommits med arbetsgivarkunderna.
Arbetskraftsbyrån och arbetsgivaren kommer
överens om tidtabellen för besättandet av en
arbetsplats, den service för anskaffning av
arbetskraft som skall användas och samråder
om kraven på yrkesskicklighet och kunnande
för arbetsuppgiften. Som stöd för arbets-
givarens rekrytering erbjuder arbetskrafts-
byrån möjlighet att informera om lediga ar-
betsplatser och andra arbetsmöjligheter med
hjälp av arbetsförvaltningens elektroniska
service samt genom att på basis av uppgifter-
na om arbetssökande, utbildning, yrke och
arbetserfarenheter i registret över arbetssö-
kande söka och presentera kandidater som
motsvarar arbetsgivarens önskemål. Arbets-
givarens anskaffning av arbetskraft kan ock-
så stödas genom att arbetsgivaren erbjuds
möjlighet att söka arbetssökande i det elek-
troniska särskilda register med de arbetssö-
kandes presentationsuppgifter som förs av
arbetsförvaltningen och till vilket de arbets-
sökande har lämnat sina uppgifter i anslut-
ning till sökande av arbete.

Största delen av de arbetsplatser som an-
mälts som lediga till arbetskraftsbyråerna kan
ses på arbetsförvaltningens webbsidor. Ar-
betsgivarna kan också anmäla lediga platser
till arbetskraftsbyrån via webbsidorna. Kund-
relation som baserar sig på kontaktidentifika-
tioner startades 2002. I nätservicen söker de
arbetssökande arbetsmöjligheter som lämpar
sig bäst för dem och tar kontakt direkt med
den arbetsgivare som rekryterar arbetskraft.
Aktualiteten för uppgifterna på webbplatsen
Lediga arbetsplatser säkerställs genom över-
enskommelse med arbetsgivaren om hur
länge arbetsplatsen är ledig och om att ar-
betsgivarens skall underrätta arbetskraftsby-

rån om arbetsplatsen besätts.
Vid rekryteringen kan arbetsgivarna också

via arbetsförvaltningens webbsidor använda
presentationsuppgifterna om sådana arbets-
sökande som gett sitt samtycke till att presen-
tationsuppgifterna införs eller själva via nät-
servicen ställt sin presentation till arbetsgi-
varnas förfogande.

När det antas finnas rikligt med sökande
som uppfyller kraven på yrkesskicklighet för
en arbetsplats, kommer arbetsgivarkunden
och arbetskraftsbyrån överens om specifi-
cerad kandidatsökning och presentation. Som
resultat får arbetsgivaren uppgifter som så-
dana sökande i registret över arbetssökande
som har sådan yrkeskunskap och kompetens
som bäst lämpar sig för kraven för den lediga
arbetsplatsen. Arbetsgivaren väljer bland de
kandidater som står till buds eller kommer
överens med arbetskraftsbyrån om att anlita
andra former av arbetskraftsbyråns service
för anskaffning av arbetstagare.

Avgiftsbelagd särskild service för arbetsgi-
varkunder

På basis av lagen om grunderna för avgifter
till staten (150/1992) och lagen om arbets-
kraftsservice betjänar arbetskraftsbyrån ar-
betsgivarkunderna på uppdrag av kunden ge-
nom avgiftsbelagd service som kompletterar
arbetsförmedlingen. Det här sker vid byråer
som arbetsministeriet bestämmer särskilt. För
närvarande tillhandahålls avgiftsbelagd sär-
skild service vid 24 arbetskraftsbyråer. Av-
giftsbelagt serviceutbud som benämns perso-
nallösningar består av specialtjänster som
kompletterar arbetsförmedlingen och som
svarar mot arbetsgivarnas behov och som
gäller förvärv eller nedskärning av personal
eller utveckling av arbetsgemenskapen.

Vid sex arbetskraftsbyråer som ministeriet
bestämt ordnas också uthyrning av arbets-
tagare. Servicen benämns personaluthyrning
och den kompletterar arbetsförmedlingen.
Syftet är att anskaffa tillfällig arbetskraft.

Den avgiftsbelagda arbetsgivarservicen
syftar till att komplettera det utbud av av-
giftsfri basservice som arbetskraftsbyråerna
tillhandahåller arbetsgivarna så att man med
hjälp av servicen allt bättre kan svara på ar-
betsgivarkundernas behov av service med an-
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ledning av förändringarna på arbetsmark-
naden.

2.1.2.2. Service för utveckling i yrket

Syftet med servicen för utveckling i yrket
är att stöda utvecklingen av enskilda kunders
yrkesfärdigheter för att främja hans eller
hennes möjligheter att få arbete. Till denna
service hör arbetskraftspolitisk vuxenut-
bildning, yrkesvägledning (yrkesvals- och
karriärplaneringsservice), yrkesinriktad reha-
bilitering samt utbildnings- och yrkesinfor-
mation.

Arbetskraftspolitisk vuxenutbildning

Bestämmelser om arbetskraftspolitisk vux-
enutbildning finns i 8 § lagen om arbets-
kraftsservice samt i lagen och förordningen
(912/1990) om arbetskraftspolitisk vuxenut-
bildning. Arbetskraftspolitisk vuxenutbild-
ning består huvudsakligen av på arbets-
kraftspolitiska grunder anskaffad grund-
läggande yrkesutbildning, omskolning, vida-
reutbildning och fortbildning. Allmänbil-
dande utbildning kan skaffas som för-
beredande utbildning för ett yrke eller en
uppgift, om avsaknaden av denna utbildning
utgör hinder för att få arbete eller delta i yr-
kesutbildning.

Arbetskraftspolitisk vuxenutbildning an-
ordnas också som gemensam anskaffning.
Utbildningen anskaffas då för en bestämd ar-
betsgivares behov för dem som är anställda
hos eller kommer att anställas hos arbets-
givaren. Vid gemensam anskaffning är ar-
betsgivaren part i anskaffningsavtalet och
deltar tillsammans med arbetskraftsmyndig-
heten i finansieringen av utbildningen med
en överenskommen andel.

En del av den arbetskraftspolitiska utbild-
ningen är handledande och förberedande ut-
bildning där man söker ett lämpligt arbets-
eller utbildningsalternativ för personerna i
fråga. Genom utbildningsprogram försöker
man höja de informationstekniska basfär-
digheterna, arbetssökningsfärdigheterna och
språkkunskaperna. Ett centralt mål för den
förberedande utbildningen är också att främja
integreringen av invandrare.

Syftet med den arbetskraftspolitiska vux-

enutbildningen är att på arbetsmarknaden
främja balansen mellan efterfrågan och utbu-
det av arbetskraft samt bekämpa arbets-
lösheten och avhjälpa bristen på arbetskraft
genom att trygga tillgången på kunnig ar-
betskraft. Genom utbildningen strävar man
efter att förbättra arbetsmarknadens funktion-
sduglighet genom att svara på kvantitativa,
kvalitativa och regionala förändringar på ar-
betsmarknaden. En ytterligare utmaning för
utbildningen är att svara på behov som hän-
för sig till förbättrandet av den internationella
konkurrenskraften, teknifieringen, problemen
i anslutning till den tilltagande informa-
tionsmängden, förändringarna i befolkning-
ens åldersstruktur samt behoven av att revi-
dera arbets- och produktionsprocesserna.
Målet är i synnerhet att få yrkesfärdigheterna
hos vuxna med snäva yrkeskunskaper och
bristfällig grundläggande utbildning att nå
upp till en nivå som svarar mot kraven i pro-
duktionslivet samt att förbereda inför byte av
yrke.

Utbildning kan skaffas av yrkesutbild-
ningscentrer för vuxna, yrkesläroanstalter
och högskolor samt andra utbildningsan-
ordnare. Arbetsministeriet meddelar anvis-
ningar om inriktningen och utvecklingen av
anskaffningar som gäller arbetskraftspolitisk
vuxenutbildning. Arbetskrafts- och närings-
centralernas arbetskraftsavdelningar samt de
lokala arbetskraftsbyråerna är anskaffnings-
enheter som svarar för planeringen av arbets-
kraftspolitisk vuxenutbildning, prog-
nostiseringen av utbildningsbehoven och ut-
bildningsanskaffningarna.

Studerande som deltar i arbetskraftspolitisk
vuxenutbildning har så som beskrivs nedan
rätt att få studiesociala förmåner, som syftar
till att trygga försörjningen under utbild-
ningstiden och ersätta de resekostnader och
övriga kostnader för uppehälle som föranleds
av utbildningen.

Studiesociala förmåner

Under tiden för arbetskraftspolitisk vuxen-
utbildning kan studerandena få utbild-
ningsstöd eller arbetsmarknadsstöd samt er-
sättning för uppehälle.

Rätt till utbildningsstöd har en studerande
som har fyllt 17 år och som uppfyllt arbets-
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villkoret när han eller hon blir arbetslös eller
inleder utbildning och för vilken maximiti-
den för arbetslöshetsdagpenning inte har gått
ut innan utbildningen börjar. På motsvarande
sätt gäller att 17—64-åriga studerande som
inte uppfyller arbetsvillkoret eller som har
fått arbetslöshetsdagpenning för maximitiden
har rätt till arbetsmarknadsstöd enligt lagen
om arbetsmarknadsstöd.

Utbildningsstödet betalas som grundstöd
eller förtjänststöd. Grundstödet motsvarar
grunddagpenningen inom utkomstskyddet för
arbetslösa. Förtjänststöd betalas till dem som
är medlemmar i arbetslöshetskassorna. För-
tjänststödet består av en grunddel och en för-
tjänstdel. Grunddelen motsvarar grund-
dagpenningen inom utkomstskyddet för ar-
betslösa. Förtjänstdelen är 45 % av skillna-
den mellan den stabiliserade dagslönen och
grunddelen. Förtjänstdelen kan betalas till
sådana personer som är berättigade till för-
tjänststödet och som är arbetslösa eller per-
mitterade eller som har förkortad arbetstid el-
ler hotas av arbetslöshet. Till vårdnadshavare
till barn under 18 år betalas dessutom barn-
förhöjning på samma grunder som inom ut-
komstskyddet för arbetslösa. Utbildningsstöd
betalas för högst fem dagar i veckan.

Studerandens övriga inkomster minskar ut-
bildningsstödet med undantag av vissa socia-
la förmåner. Sådana förmåner utan inverkan
är bl.a. familjepensioner, avgångsbidrag, bo-
stadsbidrag, barnbidrag och militärunderstöd.
Utbildningsstödet betalas till nedsatt belopp
om stödtagarens månatliga inkomster över-
stiger 127 euro. Av den del som överstiger
det skyddade beloppet minskar 80 % utbild-
ningsstödet.

Ersättning för uppehälle betalas som ersätt-
ning för extra rese-, måltids- och inkvarte-
ringskostnader som föranleds av utbildning-
en. För utbetalning förutsätts att studeranden
får utbildnings- eller arbetsmarknadsstöd. Er-
sättningen för uppehälle uppgår till 7 euro
per dag. Ersättning betalas för fem dagar i
veckan. Ersättning kan betalas till förhöjt be-
lopp, om studeranden deltar i utbildning
utanför sin pendlingsregion och på vissa vill-
kor också om studeranden deltar i utbildning
inom sin pendlingsregion men utanför sin
hemkommun. Förhöjd ersättning för uppe-
hälle uppgår till 14 euro per dag.

Om utbildning eller tillhörande arbets-
praktik ordnas utomlands, betalas till stu-
deranden i ersättning för kostnaderna för up-
pehälle och inkvartering under utbild-
ningstiden 50 % av det dagtraktamente som i
ersättning för resekostnader betalas till en
statstjänsteman för en tjänsteresa i landet i
fråga. Ersättning för uppehälle utomlands be-
talas för högst sju dagar per vecka.

Yrkesvägledning (yrkesvals- och karriärpla-
nering)

Den grundläggande bestämmelsen om yr-
kesvals- och karriärplaneringsservice finns i
7 § lagen om arbetskraftsservice. Servicen
syftar till att hjälpa enskilda kunder att lösa
frågor som gäller yrkesval, utveckling i yrket
och möjligheterna att få arbete. Kunden bi-
stås i att sammanjämka uppgifterna om sig
själv och tillbudsstående utbildnings- och
sysselsättningsmöjligheter i syfte att göra
upp en plan för yrkesmässig utveckling, i
synnerhet vid övervägning av det första ut-
bildningsvalet eller övergången till arbetsli-
vet efter utbildning, vidareutbildning eller
fortbildning eller branschbyte samt i sam-
band med problem i anslutning till arbetslös-
het, hälsotillstånd och möjligheterna att orka
arbeta. Vid vägledningsdiskussioner struktu-
reras kundens livssituation, förväntningarna
på arbetslivet, utbildningsbakgrunden och
arbetserfarenheterna. Som stödåtgärder inom
yrkesvals- och karriärplaneringsservicen kan
olika utredningar användas, såsom lämplig-
hetsbedömningar, sakkunnigutlåtanden och
konsultering av sakkunniga, arbetsprövning-
ar, utbildningsprövningar, kombinerade ar-
bets- och utbildningsprövningar, orienter-
ingsbesök vid läroanstalter och undersök-
ningar av hälsotillståndet (läkarundersök-
ningar och rehabiliteringsundersökningar).

Yrkesvals- och karriärplaneringsservicen
står till förfogande för alla utan registrering
som arbetssökande.

Utbildnings- och yrkesinformation

Utbildnings- och yrkesinformationen base-
rar sig på 9 § lagen om arbetskraftsservice. I
utbildnings- och yrkesinformationstjänsten
har samlats uppgifter om branscher och yr-
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ken, utbildningsalternativ samt försörjningen
under studietiden. Den personliga utbild-
ningsrådgivningen utgår från kundens situa-
tion och behov och beaktar bl.a. tidigare ut-
bildning, kompetens och önskemål. Syftet
med utbildningsrådgivningen är att kunden
efter rådgivningen skall ha tillräcklig vetskap
för att kunna fatta beslut om sökande till ut-
bildning eller utveckling i yrket.

Utbildnings- och yrkesinformation kan fås
förutom genom personlig utbildningsråd-
givning även genom deltagande i utbild-
ningsinfogrupper eller genom självbetjäning.
Utbildnings- och yrkesinformationstjänsten
är en öppen serviceform.

Yrkesinriktad rehabilitering

Yrkesinriktad rehabilitering är ett överord-
nat begrepp till service och åtgärder som av-
ses i 10 § lagen om arbetskraftsservice eller i
bestämmelser som utfärdats med stöd av den
och som syftar till att främja handikappades
lika möjligheter till utbildning och syssel-
sättning. Yrkesinriktad rehabilitering inne-
håller på bred front service som gäller yrkes-
vägledning, yrkesutbildning, rådgivning om
placering i arbete och rehabiliteringsrådgiv-
ning samt stödåtgärder för placering i arbete.
Syftet med den yrkesinriktade rehabilitering-
en är att främja yrkesplaneringen för handi-
kappade samt handikappades möjligheter att
få arbete och fasta arbetsplatser.

Med handikappade enskilda kunder avses
personer vilkas möjligheter att få ett lämpligt
arbete, behålla arbetet eller avancera har
minskat betydligt på grund av på tillbörligt
sätt konstaterad skada, sjukdom eller han-
dikapp. De vanligaste orsakerna till handi-
kapp är i praktiken skador och sjukdomar i
rörelseorganen, sjukdomar i andnings-
organen, psykiska störningar, sjukdomar i
nervsystemet och sinnena samt hudsjuk-
domar.

Inom den yrkesinriktade rehabiliteringen
ordnas yrkesvägledning för handikappade
enskilda kunder och tillhörande undersök-
ningar som klarlägger hälsotillståndet och
lämpligheten samt arbets- och utbildnings-
prövningar, rådgivning och handledning i an-
slutning till placering i arbete och utbildning,

utbildning som avses i lagen om arbets-
kraftspolitisk vuxenutbildning samt i 13 § la-
gen om arbetskraftsservice avsedda stödåt-
gärder för placering i arbete.

Om stödåtgärder inom yrkesvägledningen
och placeringen av handikappade i arbete be-
stäms särskilt i förordningen om förmåner i
samband med arbetskraftsservice
(1253/1993). Sådana stödåtgärder är hälso-
undersökningar och övriga undersökningar,
undersökningar av arbetskonditionen, sak-
kunnigutlåtanden och konsultering av sak-
kunniga, utbildningsprövningar samt kombi-
nerade arbets- och utbildningsprövningar vid
yrkesläroanstalter, arbetsprövningar på ar-
betsplatsen, arbetsprövnings- och arbetsför-
beredande åtgärder på arbetskliniken samt
orienteringsbesök vid yrkesläroanstalter.

Vid service för handikappade skall dessut-
om lagen om rehabiliteringssamarbete
(604/1991) iakttas.

2.1.3. Användning av sysselsättningsans-
lagen

Enligt de s.k. tågordningsbestämmelserna i
4 § lagen om arbetskraftsservice och 16 §
sysselsättningslagen försöker man alltid i
första hand med hjälp av arbetskraftsservicen
sysselsätta arbetssökande genom öppna ar-
betsplatser eller hänvisa till utbildning som
främjar möjligheterna att få arbete. Om man
inte lyckas sysselsätta en arbetslös genom ar-
betskraftsservice eller effektiverade åtgärder
som hans eller hennes individuella situation
kräver, kan arbetskraftsbyrån i enlighet med
sysselsättningslagen och sysselsättningsför-
ordningen (1363/1997) bevilja arbetsgivaren
sysselsättningsstöd eller sammansatt stöd för
lönekostnaderna för en arbetslös.

Sysselsättningsstöd till arbetsgivare

Stödet kan beviljas för arbete som utförs
inom ett anställningsförhållande, även för lä-
roavtalsutbildning. Stöden beviljas inom
gränserna för anslagen i statsbudgeten och
beviljandet baserar sig på arbetskraftspolitisk
ändamålsenlighet och prövning; arbetskrafts-
byrån prövar med andra ord från fall till fall
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när sysselsättningen av en arbetssökande kan
främjas genom beviljande av sysselsättnings-
stöd eller sammansatt stöd. En förutsättning
för beviljande av stöd är att en i lagen om ar-
betskraftsservice avsedd plan för arbets-
sökande har utarbetats tillsammans med den
arbetssökande.

I enlighet med sysselsättningslagen syssel-
sätts med sysselsättningsstöd i första hand
långtidsarbetslösa, ungdomar som är under
25 år, handikappade och andra arbetslösa
som hotas av långtidsarbetslöshet eller ut-
slagning på arbetsmarknaden. Stödtagare kan
vara statliga ämbetsverk eller inrättningar,
kommuner, kommunförbund (i dag sam-
kommuner), företag eller andra arbetsgivare
inom den privata sektorn, t.ex. föreningar,
stiftelser eller hushåll. Statliga ämbetsverk
och inrättningar anvisas stöd i form av anslag
enligt 6 kap. sysselsättningsförordningen för
lönekostnader och andra kostnader som för-
anleds av anordnande av arbete.

Om förutsättningar och begränsningar i
fråga om beviljande av sysselsättningsstöd
bestäms i sysselsättningsförordningen. Ar-
betsgivaren beviljas inte sysselsättningsstöd,
om anställningsförhållandet har börjat innan
beslut har fattats om beviljande av stöd. Stöd
beviljas inte heller, om

- arbetsgivaren under de nio månaderna
närmast innan ansökan inlämnades, av pro-
duktionsmässiga eller ekonomiska skäl har
sagt upp eller permitterat arbetstagare i sam-
ma eller likadana uppgifter eller förkortat de-
ras arbetstid

- anställning av en person som skall syssel-
sättas med sysselsättningsstöd skulle föranle-
da att andra arbetsgivare sägs upp eller per-
mitteras eller att deras arbetsförhållanden el-
ler förmåner försämras

- stödet skulle snedvrida konkurrensen
mellan andra som erbjuder samma produkter
eller tjänster

- arbetsplatsen skulle besättas också utan
stöd eller

- arbetsgivaren för samma tid för anstäl-
lande av en person som skall sysselsättas el-
ler för främjande av sysselsättningen får an-
nat statligt stöd med undantag av utbild-
ningsersättning som betalas till arbetsgivaren
vid läroavtalsutbildning eller arbetsmark-
andsstöd som betalas till arbetsgivaren.

Sysselsättningsstöd beviljas inte ett regis-
trerat parti, dess kretsorganisation eller lokal-
förening.

I sysselsättningsförordningen anges vissa
specialvillkor för sysselsättningsstödet, i
synnerhet för stöd som beviljas företag. För
att företag skall beviljas sysselsättningsstöd
förutsätts i regel att ett arbetsavtal som gäller
tills vidare ingås med den som skall syssel-
sättas. Företag kan också beviljas stöd på ba-
sis av arbetsavtal för viss tid, om företaget
ingår ett läroavtal med en arbetslös, ordnar
ett förberedande arbetstillfälle som anknyter
till servicehelheten för förbättrande av förut-
sättningarna för sysselsättande av en arbets-
lös som är svår att sysselsätta, anställer en
långtidsarbetslös som ersättare för den som
blir alterneringsledig, anställer en arbetslös
för skogsförbättringsarbeten eller anställer en
arbetslös med hjälp av sammansatt stöd.

Arbetskraftsbyrån prövar beloppet av sys-
selsättningsstöd från fall till fall. Minimi-
beloppet motsvarar normalt sysselsättnings-
stöd, dvs. 19,85 euro per dag. Maximalt mot-
svarar stödet normalt sysselsättningsstöd för-
höjt med 80 %, dvs. 35,72 euro per dag. För
att normalt och förhöjt sysselsättningsstöd
skall betalas till fullt belopp förutsätts att ar-
betstiden för den som sysselsätts är minst 85
% av den regelbundna arbetstiden i bran-
schen.

Sysselsättningsstöd kan beviljas för högst
tio månader i sänder. I statsbudgeten har sys-
selsättningsanslagen dimensionerats så att
den genomsnittliga perioden med syssel-
sättningsstöd i praktiken är sex månader. Ett
undantag utgörs av läroavtalen, där syssel-
sättningsstöd kan beviljas för hela avtalsperi-
oden. Dessutom kan sysselsättningsstöd be-
viljas för högst 24 månader i sänder för att
främja sysselsättningen av en handikappad
person och för lönekostnader för arbetsplane-
rare. Med arbetsplanerare avses en person
som en förening, en stiftelse, ett statligt äm-
betsverk eller en statlig inrättning eller en
kommun har anställt för att planera och ord-
na lämpliga arbets- och utbildningsplatser
samt andra sysselsättningsfrämjande åtgärder
för arbetslösa.

Stöd betalas för de dagar för vilka arbetsgi-
varen är skyldig att betala lön, dock för högst
fem dagar per vecka.
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Sysselsättning med hjälp av sammansatt stöd

De grundläggande bestämmelserna om
sammansatt stöd finns i 2 a kap. lagen om ar-
betsmarknadsstöd (1542/1993). På samm-
ansatt stöd tillämpas dessutom i princip be-
stämmelserna om sysselsättningsstöd.

Med hjälp av sammansatt stöd kan på basis
av arbets- eller läroavtal sysselsättas en ar-
betssökande som fått arbetslöshetsdag-
penning under maximitiden eller arbets-
marknadsstöd på basis av arbetslöshet för
minst 500 dagar och som vid tidpunkten för
sysselsättandet är berättigad till arbets-
marknadsstöd. Sammansatt stöd beviljas i
första hand för främjande av sysselsättning
av sådana mottagare av arbetsmarknadsstöd
som inte alls eller bara sporadiskt har varit i
arbete under tiden för sin 500 dagar långa ar-
betslöshet. Sammansatt stöd beviljas inte
statliga ämbetsverk eller inrättningar. Sam-
mansatt stöd kan beviljas till fullt belopp
också för deltidsarbete.

Registrerade föreningar eller stiftelser, som
inte har som mål att skaffa vinst eller utöka
förmögenheten kan i stöd betalas ett belopp
som motsvarar lönekostnaderna när någon
sysselsätts med hjälp av sammansatt stöd.
Som lönekostnader betraktas lönen till den
sysselsatta före innehållning av den försäkra-
des lagstadgade avgifter och skatter och där-
utöver arbetsgivares lagstadgade social-
skyddsavgift, arbetspensionsförsäk-
ringspremie, olycksfallsförsäkringspremie
och arbetslöshetsförsäkringspremie samt ob-
ligatoriska grupplivförsäkringspremie. Till
andra arbetsgivare kan i form av stöd betalas
högst ett belopp som motsvarar lönekost-
naderna.

Sammansatt stöd kan beviljas för högst 24
månader i sänder för främjande av syssel-
sättningen av samma person. Stödet har gra-
derats så att under det första året kan både
sysselsättningsstöd och arbetsmarknadsstöd
betalas till arbetsgivaren. Under det andra
året kan arbetsmarknadsstöd betalas till ar-
betsgivaren.

Arbetskraftsbyrån prövar på arbetskrafts-
politiska grunder från fall till fall beloppet av
sysselsättningsstöd i det sammansatta stödet.
Sysselsättningsstödet kan uppgå till högst be-
loppet av det normala sysselsättningsstöd

som nämns ovan. Inom det sammansatta stö-
det betalas arbetsmarknadsstödet till fullt be-
lopp.

Av arbete som finansieras med sammansatt
stöd kan hälften räknas in i arbetsvillkoret för
arbetslöshetsdagpenning.

Regionala aspekter

I 19 § sysselsättningslagen förutsätts att
den regionala balansen sköts så att arbets-
lösheten inte inom någon pendlingsregion
väsentligt överskrider den genomsnittliga ni-
vån i landet. I statsbudgeten har en arbetslös-
hetsgrad på 1,8 gånger angetts som
överskridningskriterium. I syfte att förhindra
att gränsen överskrids kan sysselsättning med
hjälp av sysselsättningsstöd enligt motive-
ringen till statsbudgeten inledas när arbets-
löshetsgraden är 1,6 gånger större än genom-
snittsvärdet i landet.

Anordnande av möjlighet till rehabilitering,
utbildning eller arbete

I 18 § sysselsättningslagen sägs att för en
sådan arbetslös arbetssökande som är född
1942 eller därefter och som har fyllt 55 år
och till vilken arbetslöshetsdagpenning har
betalts för den i lagen om utkomstskydd för
arbetslösa stadgade maximitiden, men som
enligt de stadganden i lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa, som gällde före den 1
januari 1997, har haft rätt till tilläggsdagar,
tryggas möjlighet till sysselsättningsfräm-
jande rehabilitering eller utbildning.

Om en sådan arbetslös person som avses
ovan inte kan sysselsättas på den öppna ar-
betsmarknaden och lämplig utbildning eller
rehabilitering inte kan ordnas för honom, är
den kommun som enligt 2 § lagen om hem-
kommun är personens hemkommun skyldig
att på anvisning av arbetskraftsmyn-
digheterna för personen i fråga ordna möjlig-
het till heltidsarbete för tio månader.

Sysselsättningsstöd för tryggande av arbets-
lösas försörjning

Till en arbetslös arbetssökande som ämnar
bli företagare kan beviljas sysselsättningsstöd
för tryggande av hans utkomst under den tid
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som beräknas åtgå till att starta och stabilise-
ra företagsverksamheten.

Om den som deltar i arbetslivsträning som
beskrivs nedan under 2.1.4 får arbetslös-
hetsdagpenning som förmån inom utkomst-
skyddet för arbetslösa, kan arbetskraftsbyrån
under tiden för arbetslivsträningen bevilja
sysselsättningsstöd för tryggande av försörj-
ningen.

Sysselsättningsstöd avsedd för tryggande
av arbetslösas försörjning kan betalas till
samma person för högst tio månader i sänder.

I syfte att öka möjligheterna till deltids-
arbete kan en arbetstagare som frivilligt
övergår från heltidsarbete till deltidsarbete
beviljas ersättning för inkomstbortfallet (del-
tidstillägg), om arbetsgivaren samtidigt för-
binder sig att för motsvarande tid anställa en
av arbetskraftsbyrån anvisad person som är
arbetslös arbetssökande vid byrån. Del-
tidstillägg kan beviljas samma person för
högst tolv månader i sänder.

Användning av sysselsättningsanslag för in-
vesteringar och andra sysselsättningsfräm-
jande ändamål

Finansiering som beviljas för investeringar

Enligt 13 § 1 mom. sysselsättningslagen
kan av sysselsättningsanslagen i statsbud-
geten, i enlighet med motiveringen i stats-
budgeten, anslag anvisas eller beviljas för
projekt som gäller byggande, underhåll,
grundförbättring, utvidgning och ändring av
konstruktioner eller andra investeringar.

I statsbudgeten har i fråga om användning-
en av anslagen för investeringar i sysselsätt-
ningsfrämjande syfte (moment 34.06.64)
konstaterats att anslaget får användas till del-
finansiering av kommuners, samkommuners
samt andra samfunds investeringar i syssel-
sättningsfrämjande syfte med vilka tillkoms-
ten av nya jobb främjas och regionala syssel-
sättningsaspekter samtidigt beaktas. Anslaget
enligt moment 34.06.77 (investeringsutgifter
för tryggande av sysselsättningen) får använ-
das till statliga investeringsobjekt samt till
betalning av utgifter för sådana statliga an-
skaffningar som räknas som investeringar.

Bestämmelser om beviljande av invester-
ingsunderstöd, tilldelning samt om syssel-

sättningsarbetsprogram finns i 2 kap. syssel-
sättningsförordningen.

I 14 § sysselsättningslagen anges maximi-
beloppet av investeringsunderstöd och max-
imibeloppet för statsunderstöd som anges för
samma projekt. Sammanräknat med annat
statsunderstöd som beviljas för samma än-
damål får statsunderstöd för ett investerings-
projekt inte överstiga maximibeloppet för det
statsunderstöd som angivits i specialstadgan-
den eller specialbestämmelser som gäller ett
dylikt statsunderstödsprojekt eller som an-
nars fastställts för projektet. Statsunderstödet
får dock ej överstiga 90 % av de godtagbara
kostnaderna. Statsunderstöd som beviljats av
sysselsättningsanslag beaktas som avdrag
från statsunderstöd som betalas med stöd av
specialstadganden.

För projekt som genomförs på de områden
där arbetslösheten är svårast kan dessutom
anvisas extra statsunderstöd till högst 20 %
av de godtagbara kostnader som lagts till
grund för statsunderstödet. Det sammanlagda
beloppet av den statliga finansiering som
kommer ett projekt till godo får inte heller då
överstiga 90 % av de godtagbara kostna-
derna. Extra statsunderstöd beaktas inte som
avdrag från annat statsunderstöd som möjli-
gen beviljas. Har angående statsunderstödets
maximibelopp inte utfärdats särskilda stad-
ganden eller bestämmelser, får det statsun-
derstöd som beviljas ur sysselsättningsanslag
tillsammans med annat statsunderstöd inte
överstiga 75 % av de kostnader för projektet
som är godtagbara.

I 15 § sysselsättningslagen sägs att en för-
utsättning för användning av sysselsätt-
ningsanslag för projekt som gäller inves-
tering är att vid planeringen och genom-
förandet av statsunderstödsprojekt och i
statsunderstödsverksamheten iakttas vad som
möjligen särskilt stadgas eller bestäms om
respektive projekt.

Övrigt främjande av sysselsättning

Det centrala insatsområdet för reformen av
arbetskraftspolitiken var att söka nya arbets-
möjligheter och aktiveringsåtgärder för ar-
betslösa som hotas att bli utslagna, i synner-
het mottagare av arbetsmarknadsstöd som
varit arbetslösa i minst 500 dagar. Med hjälp
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av den tredje sektorn har man kunnat inleda
projekt där det ordnas aktiveringsåtgärder för
bl.a. långtidsarbetslösa som får arbetsmark-
nadsstöd.

I sysselsättningsförordningen finns bestäm-
melser om sysselsättningspolitiskt projekt-
stöd, som kan beviljas kommuner, sam-
kommuner och andra sammanslutningar samt
stiftelser för främjande av sysselsättningen
för projekt med vilkas hjälp ordnas nya möj-
ligheter till arbete för arbetslösa arbetssökan-
de och vidtas andra åtgärder som främjar de-
ras möjligheter att få arbete. Dessutom kan
projektstöd beviljas för andra regionala och
lokala projekt som främjar sysselsättningen
och utvecklandet av arbetskraften. Med hjälp
av projektstödet har man kunnat börja orga-
nisera projekt. Projektstöd betalas för löne-
kostnader för personer som ansvarar för och
leder projekten samt för andra förvaltnings-
utgifter. För de kostnader som föranleds av
åtgärder som vidtas av de arbetslösa som
projektet gäller beviljas av sysselsättningsan-
slag och medel för arbetsmarknadsstöd i en-
lighet med projektets innehåll sysselsätt-
ningsstöd och sammansatt stöd, läroavtals-
stöd och andra disponibla stöd samt ordnas
finansiering av utbildning, rehabilitering och
andra serviceformer ur respektive finansie-
ringskällor.

Förordningen om stödjande av arbetslösas
företagsamhet (1788/1995) trädde i kraft den
1 januari 1996. Dess bestämmelser över-
fördes till sysselsättningsförordningen vid
ingången av 2002. Företagsamhetsunder-
stödet gör det möjligt att stöda arbete i före-
ningar, nyandelslag och sammanslutningar
som baserar sig på de arbetslösas eget initia-
tiv samt annan sysselsättningsfrämjande
verksamhet samt anordnande av utbildning
som stöder dessa. Företagsamhetsunderstöd
kan beviljas för en sammanslutnings hyres-
utgifter för mötes- och arbetslokaler, för an-
ordnande av utbildning, för kostnader för
marknadsföring av de arbetslösas kunnande
och arbetsprestationer och för lönekostnader
för verksamhetsledaren. Stöd kan dessutom
beviljas nyandelslag för anläggningskost-
nader som föregår registrering men inte för
den egentliga affärsverksamheten.

Inom arbetskraftspolitiken har man dessut-
om under de senaste åren genomfört projekt

som syftar till att främja skötseln av syssel-
sättning som baserar sig på lokalt samarbete.
De viktigaste är förfarandet med avsiktsför-
klaring, det tvååriga försök med samservice
som inleddes mellan kommunerna, Folkpen-
sionsanstalten och arbetsförvaltningen 2002
samt det riksomfattande försöket med lokala
partnerskap för sysselsättning.

2.1.4. Åtgärder utan anställningsförhållande

Sysselsättningen av enskilda kunder kan
stödjas genom åtgärder som ordnas på ar-
betsplatsen, men där personen inte står i an-
ställningsförhållande till den som ordnar åt-
gärden. I syfte att orientera sig i arbetslivet
samt främja möjligheterna att placeras i arbe-
te och yrkesskickligheten kan en arbetslös
arbetssökande delta i arbetspraktik eller ar-
betslivsträning. Som en stödåtgärd inom yr-
kesvägledningen eller främjandet av syssel-
sättningen av handikappade kan enskilda
kunder delta i arbetsprövning.

Bestämmelser om arbetspraktik finns i la-
gen om arbetsmarknadsstöd. Bestämmelser
om arbetslivsträning finns i lagen om ar-
betsmarknadsstöd, sysselsättningslagen och
sysselsättningsförordningen. Bestämmelser
om arbetsprövning finns i lagen om arbets-
marknadsstöd och lagen om arbetskrafts-
service. Arbetspraktiken är avsedd för unga
arbetslösa som saknar yrkesutbildning och
som är berättigade till arbetsmarknadsstöd.
Arbetslivsträning kan ordnas om en arbetslös
arbetssökande har fyllt 25 år eller har yrkes-
utbildning eller får arbetslöshetsdagpenning.

Innan arbetspraktiken, arbetslivsträningen
eller arbetsprövningen inleds ingår arbets-
kraftsbyrån ett avtal med den som ordnar åt-
gärden och personen i fråga. Åtgärden kan
anordnas av staten, kommuner, samkom-
muner, företag, föreningar eller andra sam-
manslutningar eller privata näringsidkare.

Det finns vissa begränsningar i fråga om
anordnandet av platsen för arbetspraktik eller
arbetslivsträning. Begränsningarna syftar till
att trygga att syftet med åtgärden uppfylls, att
trygga ställningen för arbetstagare som är an-
ställda hos arbetsgivaren samt att förebygga
att konkurrensen mellan företagen snedvrids.
Arbetspraktik och arbetslivsträning genom-
förs alltid på en arbetsplats, dvs. det måste
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finnas minst en arbetstagare i tjänste- eller
anställningsförhållande på den arbetsplats där
arbetspraktiken eller arbetslivsträningen ord-
nas. Arbetssökande kan inte heller anvisas
till arbetspraktik eller arbetslivsträning i
samma eller liknande uppgifter där arbetsgi-
varen under de nio månaderna före arbets-
praktiken eller arbetslivsträningen av produk-
tionsmässiga eller ekonomiska orsaker

- har sagt upp eller
- permitterat arbetstagare
- eller förkortat deras arbetstid.
Arbetslösa arbetssökande får inte heller

placeras på en arbetsplats
- om arbetspraktiken eller arbetslivsträ-

ningen skulle föranleda att andra anställda
sägs upp eller permitteras eller att deras an-
ställningsvillkor försämras eller

- om arbetspraktiken eller arbetslivsträ-
ningen skulle snedvrida konkurrensen mellan
företag eller enskilda näringsidkare.

Försörjningen för dem som deltar i en åt-
gärd tryggas genom arbetsmarknadsstöd, ar-
betslöshetsdagpenning, sysselsättningsstöd
eller särskild dagpenning för tryggande av
försörjningen. Till dem som deltar i en åtgärd
betalas dessutom på vissa villkor ersättning
för uppehälle. De som får sysselsättningsstöd
och de som deltar i arbetsprövning beviljas
ersättning för uppehälle enligt prövning.

2.2. Bedömning av nuläget

2.2.1. Lagstiftningens utveckling

Lagstiftningens struktur och utveckling

Gällande lag om utkomstskydd för arbets-
lösa (602/1984) utformades liksom syssel-
sättningslagen huvudsakligen i en situation
med låg arbetslöshet vid mitten av 1980-talet
och lagen om arbetskraftspolitisk vuxenut-
bildning på motsvarande sätt i slutet av 1980-
talet. Lagen om arbetsmarknadsstöd och lag-
stiftningen om arbetskraftsservice utarbeta-
des i sin tur vid en tidpunkt då man i snabb
takt höll på att övergå från i det närmaste full
sysselsättning till massarbetslöshet. Utöver
förändringarna i sysselsättningsläget har ock-
så den interna förändringen på arbetsmark-
naden varit betydande efter det att lagarna
stiftades.

I de arbetskraftspolitiska riktlinjerna och
utbudet av arbetskraftspolitiska metoder har
företagits rikligt med ändringar efter det att
lagarna stiftades. När befolkningens ålders-
struktur har förändrats har tryggandet av till-
gången på arbetskraft blivit ett allt viktigare
mål. I samband med grundreformen av ar-
betskraftspolitiken och den fortsatta reformen
har man betonat betydelsen av enskilda kun-
ders sökande efter arbete på egen hand och
arbetskraftsservicens processliknande karak-
tär, varvid sambanden mellan och de gemen-
samma målen för arbetskraftsservicen och de
arbetskraftspolitiska åtgärderna accentueras.
I samband med produktifieringen av arbets-
kraftsservicen har man dessutom försökt sys-
tematisera och förtydliga den till servicepro-
dukter på ett sätt som är främmande för den
gällande lagstiftningen om arbetskraftsservi-
ce. De ursprungligen centrala bestämmelser-
na om skyldighet att sysselsätta unga och
långtidsarbetslösa i sysselsättningslagen har
upphävts och betydelsen av sysselsättnings-
stöd enligt prövning och senare betydelsen av
sammansatt stöd som en metod att sköta sys-
selsättningen har ökat.

Systemen för utkomstskydd under arbets-
löshetstiden och systemen i anslutning till ar-
betskraftspolitiken utvecklades länge med en
grundstruktur som självständiga, separata
helheter. De olika arbetskraftspolitiska
blocken (arbetskraftsservicen, de arbets-
kraftspolitiska åtgärderna, förmånerna) har
likaså i hög grad utvecklats utgående från de-
ras egna utgångspunkter. Regleringen av sy-
stemen inrymmer därför väsentliga struktu-
rella skillnader som försvårar en övergripan-
de granskning av det arbetskraftspolitiska sy-
stemet.

En medveten mera omfattande samordning
av utkomstskyddet och de aktiva åtgärderna
har eftersträvats först från och med mitten av
1990-talet, då beröringspunkterna mellan ut-
komstskyddet för arbetslösa och arbets-
kraftspolitiken, i synnerhet de arbetskrafts-
politiska åtgärderna, accentuerats i den om-
värld som massarbetslösheten åstadkommit.
Utkomstskyddets täckning, sporrande effekt
och riktlinjer som stöder egna insatser har
accentuerats i samordningen av systemen
under de senaste åren. I synnerhet tillämp-
ningsområdet för arbetsmarknadsstödet har
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upprepade gånger utvidgats till utkomstskydd
under tiden för aktiva åtgärder samt som stöd
för sysselsättningen. I samband med föränd-
ringarna har i lagen om arbetsmarknadsstöd
tagits in bestämmelser som reglerar någon-
ting annat än en utkomstförmån.

Uppdelningen av bestämmelserna i olika
lagar och förordningar har baserat sig på en
rätt konstlad indelning av servicehelheten i
arbetskraftsservice och åtgärder för skötsel
av sysselsättningen. Strukturen hos och inne-
hållet i lagarna om servicen och åtgärderna
har också påverkats av vilket slag av förmån
den enskilda kunden varit berättigad till.

Med tanke på de riktlinjer som betonar
egna insatser är det speciellt problematiskt att
bestämmelserna om individens rättigheter
och skyldigheter är utspridda i olika lagar. I
synnerhet i bestämmelserna om förmåner är
det dessutom ett betydande problem att för-
månslagarna innehåller inbördes och korsvisa
samt delvis kedjeformade författningshän-
visningar som gör lagarna svårbegripliga.

Den lagstiftning som reglerar arbets-
kraftspolitiken har sålunda blivit osamman-
hängande, och målet för lagstiftningsarbetet
beträffande tydlighet, genomskådlighet och
förutsägbarhet har till stor del inte kunnat
uppnås.

Författningsnivå

Grundlagens krav på författningsnivå och
bestämmelsernas exakthet uppfylls till största
delen i lagstiftningen. I de bemyndigande be-
stämmelserna i normer på lägre nivå före-
kommer dock brister bl.a. i fråga om de be-
myndigande bestämmelsernas exakthet och
noggranna avgränsning. I lagstiftningen finns
dessutom ”normluckor” i fråga om vissa cen-
trala begrepp. I de gällande lagarna definie-
ras inte t.ex. begreppen arbetslös eller arbets-
för, utan tillämpningen av begreppen har ba-
serat sig på administrativa anvisningar.

Speciellt problematiska med tanke på be-
dömningen beträffande författningsnivån är
stöd och förmåner som är beroende av anslag
i statsbudgeten och där beviljandet baserar
sig på arbetskraftsmyndigheternas prövning
av ändamålsenligheten. Stöd beviljas huvud-
sakligen arbetsgivare (sysselsättningsstöd för
arbetsgivare), och förutsättningarna för bevil-

jandet bör alltså formellt inte betraktas som
normer som fastställer grunderna för de ar-
betslösas rättigheter. Stöden och förmånerna
är förenade med en stor mängd bestämmelser
av teknisk natur, t.ex. om samordningen av
dem med övriga stödsystem, liksom bestäm-
melser om förmåner med förhållandevis liten
ekonomisk betydelse. Dessa aspekter talar
för ett förfarande i stil med det nuvarande,
där de i omfattande utsträckning regleras ge-
nom förordningar av statsrådet.

Det finns dock faktorer som förutsätter att
bestämmelserna i större utsträckning än för
närvarande tas in i lag. Beviljandet av syssel-
sättningsstöd har i själva verket ett direkt
samband med en enskild arbetslös persons
möjlighet att få arbete. Dagens situation är
likaså otillfredsställande med tanke på sys-
tematiken i lagstiftningen: trots att de grund-
läggande bestämmelserna om stödsystemen
på grundval av vederbörlig normgivningsrätt
finns i en förordning, skall vissa omständig-
heter som gäller verkställigheten av systemet
på grundval av grundlagen eller lagförbehåll
i någon annan lag i vilket fall som helst re-
gleras på lagnivå. Sådana är bl.a. återkrav av
stöd som betalats utan grund, ränta och
dröjsmålsränta som skall betalas på stöd som
återkrävs samt sökande av ändring och ange-
lägenheter i anslutning till garantier för god
förvaltning.

Begreppet offentlig arbetskraftsservice

Offentlig arbetskraftsservice (Public Emp-
loyment Service, PES) är ett internationellt
etablerat begrepp, som används för både den
organisation som svarar för verkställigheten
av arbetskraftspolitiken och det serviceutbud
som organisationen tillhandahåller. Begrep-
pet har etablerats inom såväl Europeiska uni-
onen som Internationella arbetsorganisatio-
nen ILO.

Den indelning som hittills använts i lag-
stiftningen i Finland avviker från den interna-
tionellt etablerade begreppsapparaten. I Fin-
land har indelningen gällt å ena sidan arbets-
kraftsservice, som avser arbetsförmedling,
arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, yrkes-
vägledning, yrkesinriktad rehabilitering samt
utbildnings- och yrkesinformation, och å
andra sidan från arbetskraftsservicen fristå-
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ende åtgärder för skötseln av sysselsättning-
en. Indelningen torde ha grundat sig på skäl
som snarare hänför sig till organisationen än
en systematisk indelning.

Begreppsmässigt omfattar den service-
helhet som det allmänna tillhandahåller tre
uppgiftsområden:

1) förmedling av information om arbets-
platser, arbetssökande och arbetsmarknaden,

2) förmedling av arbetsplatser och
3) åtgärder som främjar sysselsättningen av

arbetskraften.
I alla länder i Västeuropa omfattar den of-

fentliga arbetskraftsservicen åtminstone de
två förstnämnda uppgiftsområdena. De olika
länderna uppvisar variationer i fråga om i
vilken omfattning serviceutbudet inbegriper
sysselsättningsfrämjande utbildning och oli-
ka sysselsättningsrelaterade åtgärder. Oavsett
de nationella skillnaderna används det veder-
tagna gemensamma begreppet offentlig ar-
betskraftsservice för denna servicehelhet.

2.2.2. Arbetskraftspolitisk vuxenutbildning

Anskaffning av arbetskraftspolitisk vuxenut-
bildning

Dagens arbetskraftspolitiska vuxenutbild-
ning består av grundutbildning och omskol-
ning för vuxna, vidareutbildning och fort-
bildning samt icke yrkesinriktad för-
beredande utbildning. Enligt gällande 1 § 3
mom. lagen om arbetskraftspolitisk vuxen-
utbildning kan såsom utbildning inte anskaf-
fas gymnasieutbildning eller högskoleexa-
mina. Som arbetskraftspolitisk vuxenutbild-
ning har sålunda kunnat anskaffas examina
på institutnivå samt yrkesinriktade grund-
examina som avläggs som fristående exami-
na, yrkesexamina och specialyrkesexamina.

Revideringen av utbildningssystemet har
inneburit att examina på institutnivå huvud-
sakligen har slopats och ersatts med examina
som avläggs vid yrkeshögskolor. Vid yrkes-
högskolorna kan examina avläggas inom ut-
bildningsområdena naturbruk, teknik och
kommunikation, handel och administration,
turism-, kosthålls- och ekonomibranschen,
social- och hälsovårdsbranschen, kultur samt
humanistiska och pedagogiska området. Alla

nämnda områden är betydande med tanke på
en fungerande arbetsmarknad. Till följd av
de förändrade kraven på kunnande i arbetsli-
vet ökar efterfrågan på personer med högsko-
leexamen på arbetsmarknaden. På grund av
de strukturella förändringarna på arbets-
marknaden under de närmaste åren blir rör-
lighet i yrket nödvändig och föråldrade exa-
mina och kunskaper måste àjourföras så att
de duger på arbetsmarknaden. Med tanke på
detta har man under de senaste åren ordnat
s.k. examensinriktad fortbildning som svarar
på i synnerhet informationsindustrins behov
av arbetskraft.

Enligt arbetsministeriets statistik (februari
2002) hade ca 23 700 arbetslösa arbets-
sökande examen på lägsta nivå inom den
högre utbildningen. Den största gruppen var
merkonomer (5 300 personer), tekniker (4
800 personer) och personer som fått utbild-
ning inom hälso- och sjukvård (3 400 perso-
ner). Antalet arbetslösa arbetssökande som
genomgått lägre utbildning på högre nivå
uppgick till 10 200. Hit hör bl.a. yrkes-
högskoleexamina samt lägre högskoleexa-
mina. Siffrorna är tvärsnittsuppgifter. Under
året är alltså betydligt fler personer inom de
aktuella utbildningsgrupperna arbetslösa ar-
betssökande.

Utbildningsstöd

Äldre personer som blir arbetslösa saknar
ofta yrkesutbildning eller också är utbild-
ningen föråldrad eller riktas till ett område
där det inte längre finna några arbetsplatser.
Omskolning eller fortbildning behövs därför
i synnerhet i situationer där en person har
blivit arbetslös efter en lång karriär. Det av-
gångsbidragssystem som verkställs av ut-
bildnings- och avgångsbidragsfonden har un-
der de senaste åren utvecklats så att resurser
har riktats till stödjande av aktiva åtgärder,
bl.a. i form av vuxenutbildningstillägg till
avgångsbidraget. Avgångs- och bidragsfon-
dens verksamhet har i tilltagande grad tagit
fasta på att stöda och utveckla frivillig vux-
enutbildning bland löntagare i arbetslivet. I
denna helhet har det avgångsbidrag och del-
vis också det vuxenutbildningstillägg som
fonden beviljar blivit ett separat tilläggsstöd
som beviljas överlappande med utkomst-
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skyddet för arbetslösa eller utbildningsstödet
eller utbildningsdagpenningen.

2.2.3. Avgiftsbelagd arbetsgivarservice

Med hjälp av avgiftsbelagd service som
tillhandahålls på försök kan arbetskrafts-
myndigheterna erbjuda arbetsgivarna över-
gripande service och på ett mångsidigt sätt
svara på behovet av att rekrytera arbetskraft
och erbjuda arbetssökande nya möjligheter
att få arbete. Responsen på den avgifts-
belagda servicen har varit positiv. I praktiken
har arbetsgivarna upplevt arbetskraftsbyrån
som en tillförlitlig samarbetspartner. Också
på det internationella planet har utvecklingen
av den avgiftsbelagda servicen som en servi-
ce som kompletterar det offentliga serviceut-
budet i övrigt setts som ett viktigt led i ut-
vecklingen av effektiv och mångsidig offent-
lig arbetskraftsservice.

Den offentliga arbetskraftsservicen är i
princip avgiftsfri. Arbetsförmedlingsservicen
är avgiftsfri för arbetsgivarna. Med tanke på
genomskådligheten i den avgiftsbelagda ar-
betsgivarservicen är det motiverat att be-
stämmelser om servicen tas in i lag. Gräns-
dragningen mellan den avgiftsbelagda sär-
skilda servicen och den avgiftsbelagda bas-
servicen förutsätter också att basservicen
inom arbetsförmedlingen regleras mera detal-
jerat i lag än för närvarande.

3. Proposit ionens mål och de vikt i-
gaste förslagen

3.1. Mål och medel

3.1.1. Förtydligande av lagstiftningen

Propositionen syftar till att förtydliga lag-
stiftningen om verkställigheten av arbets-
kraftspolitiken, både strukturellt och ut-
trycksmässigt, och att så enhetligt som möj-
ligt definiera de begrepp och termer som an-
vänds i lagstiftningen. Särskilt beaktas
grundlagens krav i fråga om författningsnivå
och bemyndigande bestämmelser samt exak-
ta och noggrant avgränsade bestämmelser.

I lagstiftningen förenhetligas den begrepps-
apparat som används i Finland så att den

motsvarar de internationella begreppen. Den
nuvarande indelningen i arbetskraftsservice
och åtgärder för skötseln av sysselsättningen
slopas.

Det centrala målet med propositionen är att
förtydliga den arbetskraftspolitiska lagstift-
ningen och dess struktur så att det bestäms
enhetligt om den service som arbetskrafts-
myndigheterna ordnar eller anskaffar samt
om de ekonomiska förmånerna i anslutning
till den. Serviceurvalet samt grunderna för
individens rättigheter och skyldigheter skall
huvudsakligen anges i en enda lag i stället för
i tre lagar som i dag. Lagstiftningens struktur
understryker de gemensamma arbetskrafts-
politiska målen för den offentliga arbets-
kraftsservicen, arbetskraftsbyråns centrala
position, kundens servicebehov som utgångs-
punkt för anordnandet av service samt servi-
cens processliknande karaktär. Genom lag-
stiftningens struktur försöker man också tyd-
ligare än för närvarande betona arbetskrafts-
byråns viktigaste verksamhetsblock, som är
arbetsförmedling, förbättring av yrkesfärdig-
heterna med hjälp av arbetskraftspolitisk
vuxenutbildning och stödjande av arbetslösas
sysselsättning med hjälp av sysselsättnings-
stöd. Med tanke på en fungerande arbets-
marknad betonas den öppna arbetsmarkna-
dens och arbetsförmedlingsservicens priori-
tet.

I lagen om utkomstskydd för arbetslösa be-
stäms om arbetskraftsbyråns fyra viktigaste
uppgifter, dvs. uppgifter i anslutning till de
arbetskraftspolitiska förutsättningarna för ut-
komstskyddet under arbetslöshetstiden. För-
hållandet mellan bestämmelserna om ut-
komstskyddet under arbetslöshetstiden och
bestämmelserna om arbetskraftspolitiska åt-
gärder omordnas till vissa delar i lagstift-
ningen. Målet är att det råder ett så tydligt
förhållande som möjligt mellan i synnerhet
bestämmelserna om förmåner som betalas i
form av arbetsmarknadsstöd och bestämmel-
serna om offentlig arbetskraftsservice. Den
proposition med förslag till lag om utkomst-
skydd för arbetslösa som avlåtits separat har
nära anknytning till detta mål.

Utöver de strukturella ändringarna precise-
ras ordalydelsen i enskilda bestämmelser.
Målet är att också de bättre än för närvarande
skall motsvara de centrala principerna inom
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reformen av arbetskraftspolitiken, bl.a. ge-
nomskådligheten och balansen i fråga om
kundernas rättigheter och skyldigheter. Orda-
lydelserna i bestämmelserna preciseras också
genom att den på administrativa anvisningar
baserade tolkningspraxis som styrt verkstäl-
ligheten tas in i lagen i sådana fall av norm-
luckor där det rör sig om begrepp som är
centrala med tanke på individens rättigheter
och skyldigheter.

3.1.2. Utveckling av arbetskraftspolitisk vux-
enutbildning

I fråga om förfarandet för anskaffning av
arbetskraftspolitisk vuxenutbildning beaktas
ovan beskrivna ändringar i utbildnings-
systemet. Samtidigt stärks studerandenas
rättsskydd och förtydligas deras rättsliga
ställning.

De ändringar som föreslås separat i syste-
met med utkomstskydd för arbetslösa syftar
till att utveckla utkomstskyddet för arbetslösa
och arbetskraftspolitiken i en riktning som
stöder sysselsättning. Förslagen baserar sig
på förslagen från den arbetsgrupp på tre-
partsbasis som tillsattes i enlighet med in-
komstuppgörelsen 2000. Genom utveck-
lingen av utkomstskyddet för arbetslösa, ar-
betskraftspolitiken och arbetspensionerna
försöker man utveckla systemet i en riktning
som stöder fasta arbetsplatser, arbets-
förmågan och sysselsättningen. De föres-
lagna ändringarna i systemet med utkomst-
skydd för arbetslösa beaktas också i bestäm-
melserna om studiesociala förmåner som be-
talas under tiden för arbetskraftspolitisk vux-
enutbildning.

3.2. De viktigaste förslagen

3.2.1. Förtydligande av lagstiftningen

Lagen om offentlig arbetskraftsservice er-
sätter lagen om arbetskraftsservice, lagen om
arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och sys-
selsättningslagen. I lagen tas också in vissa
bestämmelser som för närvarande finns i la-
gar som gäller arbetslöshetsförmånerna och
som i sak har ett närmare samband med ar-
betskraftspolitiken än med utkomstskyddet
för arbetslösa. Sådana bestämmelser är bl.a.

de bestämmelser i 2 kap. lagen om arbets-
marknadsstöd som definierar innehållet i de
arbetskraftspolitiska åtgärderna, vissa bes-
tämmelser om sammansatt stöd i 2 a kap. i
nämnda lag, bestämmelser om anmälan som
arbetslös arbetssökande och arbetsansökans
giltighet samt gällande bestämmelser på hu-
vudsakligen förordningsnivå om tillsättande
av arbetskraftskommissioner, deras samman-
sättning, beslutanderätt och uppgifter. Om
arbetskraftskommissionernas uppgifter i an-
slutning till enskilda personers rätt att få
förmåner bestäms huvudsakligen i lagen om
utkomstskydd för arbetslösa.

För att gällande lagar skall kunna ersättas
med en enda enhetlig lag förutsätts nya slags
strukturella och innehållsmässiga lösningar.
Utgångspunkten för lagberedningen har varit
att utforma en helhet som är så tydlig, konse-
kvent och begriplig som möjligt med tanke
på verkställarna och arbetskrafts-
myndigheternas kunder, i synnerhet kun-
derna vid arbetskraftsbyråerna, och som bätt-
re än för närvarande beskriver de centrala ar-
betskraftspolitiska målen. Urvalet av arbets-
kraftspolitiska metoder är dock flergradig
och i fråga om förmånerna delvis osamman-
hängande så att verkställighetsuppgifterna
sköts av bl.a. Folkpensionsanstalterna och
arbetslöshetskassorna. Lagstiftningshelheten
blir därför ohjälpligen omfattande också i
den reviderade formen. Den föreslagna lagen
indelas i fyra olika avdelningar och 14 kapi-
tel som följer:

I AVDELNINGEN
ALMÄNNA BESTÄMMELSER
1 kap. Allmänna bestämmelser
2 kap. Principer inom offentlig arbetskrafts-
service

II AVDELNINGEN
ARBETSKRAFTSBYRÅNS SERVICE
OCH SERVICEPROCESSEN
3 kap. Utgångspunkter för arbetskraftsbyråns
service
4 kap. Arbetsförmedlingsservice
5 kap. Plan för arbetssökande
6 kap. Service för utveckling i yrket
7 kap. Främjande av sysselsättning med hjälp
av sysselsättningsanslag
8 kap. Arbetsmarknadsåtgärder
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III AVDELNINGEN
ANDRA STÖD, UNDERSTÖD OCH
FÖRMÅNER
9 kap. Utbildningsstöd
10 kap. Ersättning för kostnader för uppehäl-
le

IV AVDELNINGEN
VERKSTÄLLIGHET OCH SÖKANDE AV
ÄNDRING SAMT IKRAFTTRÄDELSE-
BESTÄMMELSER
11 kap. Samarbete i anslutning till verks-
tälligheten
12 kap. Bestämmelser om verkställighet av
stöd, understöd och förmåner
13 kap. Sökande av ändring
14 kap. Ikraftträdande

Avsikten har varit att förtydliga strukturen
genom att i första avdelningen samla defini-
tioner och bestämmelser som är gemensam-
ma för den offentliga arbetskraftsservicen.
De två följande avdelningarna innehåller
specialbestämmelser om olika serviceformer
och slag av förmåner så, att i den andra av-
delningen bestäms om servicehelheten vid
arbetskraftsbyrån och i den tredje avdelning-
en om förmåner där Folkpensionsanstalten
och arbetslöshetskassorna helt eller delvis
svarar för verkställigheten. I 2 kap. samlas
bestämmelser om grunderna för individens
rättigheter och skyldigheter och i 3 kap. sam-
las bestämmelser om arbetskraftsbyråns
tjänster. I de två sista avdelningarna bestäms
om verkställighet, om samarbete som skall
iakttas vid verkställigheten och om sökande
av ändring.

Tack vare den föreslagna strukturen funge-
rar lagen bättre än den gällande lagstiftning-
en, därför att de rikliga inbördes och korsvisa
hänvisningarna liksom hänvisningarna till
annan lagstiftning huvudsakligen har kunnat
slopas. Lagens inre struktur har också revide-
rats så att bestämmelser som i sak hör nära
samman har samlats till helheter och om-
grupperats på ett följdriktigt sätt. De enskilda
bestämmelserna baserar sig till stor del på
gällande lagstiftning, men långa och svårbe-
gripliga bestämmelser har indelats i flera be-
stämmelser som gäller ett enda sakkomplex.
En stor del av ordalydelsen i bestämmelserna
har utgående från ovan nämnda mål revide-

rats så att de bättre än för närvarande svarar
mot de krav som dagens arbetsmarknad och
den reviderade arbetskraftspolitiken ställer. I
lagen har man likaså försökt beakta och för-
utse sådana förändringar i omvärlden som
påverkar serviceutbudet, t.ex. international-
iseringen av arbetsmarknaden, samt utveck-
lingen av elektronisk service och elektronisk
kommunikation.

3.2.2. Förslag som gäller arbetskraftspolitisk
vuxenutbildning

Anskaffning av utbildning

Det föreslås att området för arbetskrafts-
politisk vuxenutbildning breddas så att det
också skall vara möjligt att skaffa hög-
skoleexamina (universitets- och hög-
skoleexamina) och gymnasieutbildning. En
allmän utgångspunkt för anskaffningarna är
att de arbetssökande ofta saknar sådant kun-
nande där avsaknaden utgör ett hinder för att
de skall placeras på arbetsmarknaden. Syftet
med den föreslagna ändringen är att man ge-
nom arbetskraftspolitisk vuxenutbildning
skall kunna skaffa utbildning som komplette-
rar tidigare utbildning och som syftar till att
höja sådan utbildning på minst institutnivå
som föråldrats på grund av det ändrade ut-
bildningssystemet till yrkeshögskolenivå,
slutföra högskolestudier som avbrutits eller
komplettera den arbetssökandes nuvarande
kunskaper med sådana högskolestudier som
främjar hans eller hennes sysselsättningsmöj-
ligheter. Gymnasieutbildning skaffas bara i
undantagsfall, då avsaknaden av en presta-
tion eller dålig studieframgång i de tidigare
studierna uppenbarligen skulle utgöra ett
hinder för fullgörandet av den egentliga yr-
kesutbildningen.

Utbildningsstöd

I propositionen med förslag till lag om ut-
komstskydd för arbetslösa föreslås att syste-
met med utkomstskydd för arbetslösa förenk-
las så att det avgångsbidrag som Utbildnings-
och avgångsbidragsfonden beviljar blir en
del av systemet med utkomstskydd för ar-
betslösa genom att förhöjd förtjänstdel beta-
las på den inkomstrelaterade dagpenningen
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inom utkomstskyddet för arbetslösa. Rätt till
förhöjd förtjänstdel har en person som har
blivit uppsagd av ekonomiska orsaker eller
av produktionsorsaker eller av andra mots-
varande orsaker som föranleds av den offent-
liga sektorns verksamhet. Förhöjd förtjänst-
del skall betalas endast till personer som har
en lång arbetshistoria på minst 20 år bakom
sig och som innan de miste sitt arbete har va-
rit medlem av en löntagarkassa minst fem år.
Avsikten är att förhöjd förtjänstdel skall beta-
las bara en gång för en period på 130 dagar.

På motsvarande sätt fogas Utbildnings- och
avgångsbidragsfondens vuxenutbildnings-
tillägg till utbildningsstödet och utbildnings-
dagpenningen. Den förhöjda förtjänstdelen
utgör 55 % av skillnaden mellan dagslönen
och grunddelen. Ifall månadslönen är 90
gånger grunddelen skall förtjänstdelen vara
32,5 % i fråga om den del som överstiger
denna gräns. Inom utbildningsstödet betalas
den förhöjda förtjänstdelen till studerande
som är berättigade till förtjänststöd oavsett
utbildningens varaktighet och antalet dagar
med förhöjd förtjänstdel som betalats i form
av arbetslöshetsdagpenning.

I propositionen med förslag till lag om ut-
komstskydd för arbetslösa föreslås dessutom, i
synnerhet för att förbättra ställningen för dem
som har tillfälligt heltidsarbete, att den jämka-
de dagpenningen utvecklas så att dagpenning
kan betalas i förskott i situationer där de löne-
uppgifter som behövs för att bestämma dag-
penningen fortfarande fattas. De oskäligheter
som berott på återkrav av arbetslöshetsdag-
penning rättas på motsvarande sätt till genom
att man avstår från att återkräva pension som
beviljats retroaktivt till den del det är fråga om
den del av pensionen som inte fåtts tillbaka di-
rekt från pensionsanstalten. Det föreslås att
ändringarna också skall gälla förfarandet för
betalning av sänkt utbildningsskydd och åter-
krav av utbildningsstöd.

3.2.3. Permanentning av den avgiftsbelagda
arbetsgivarservicen

Den avgiftsbelagda arbetsgivarservice som
utvecklats i försöken permanentas som ett led
i arbetskraftsmyndigheternas serviceurval
genom att servicebestämmelser som mots-
varar gällande praxis tas in i lagen.

4. Proposit ionens verkningar

4.1. Ekonomiska verkningar

Propositionen har inte några nämnvärda
verkningar för statens utgifter eller inkom-
ster.

Bland de arbetslösa arbetssökande finns det
utbildningsbehov som gäller de högre studier
som föreslås i propositionen. I det inledande
skedet uppskattas därför efterfrågan på ut-
bildningen uppgå till ca 2 000—3 000 perso-
ner och i fortsättningen till ca 1 500—2 000
personer per år. Anskaffningar av arbets-
kraftspolitisk vuxenutbildning görs inom
gränserna för de anslag som upptagits för än-
damålet i statsbudgeten. De föreslagna änd-
ringarna i anskaffningsförfarandet har alltså
inte några ekonomiska verkningar.

Inom den arbetskraftspolitiska vuxenut-
bildningen medför betalningen av förhöjd
förtjänstdel merutgifter om sammanlagt 3,2
miljoner euro på årsbasis, om antalet stu-
derande som är berättigade till förhöjd för-
tjänstdel och som får förtjänststöd beräknas
uppgå till ca 2 200. Eftersom förhöjningen
gäller förtjänstdelen ökar inte statsandelen,
och den har därför inga verkningar för sta-
tens utgifter. I anslutning till arbetslöshets-
dagpenning har de totala verkningarna av den
förhöjda förtjänstdelen beskrivits i proposi-
tionen med förslag till lag om utkomstskydd
för arbetslösa, till vilken hänvisas i detta
sammanhang. De övriga ändringarna i ut-
bildningsstödet har inte några nämnvärda
ekonomiska verkningar.

Utgångspunkten för propositionen är att
den avgiftsbelagda servicen för arbetsgivar-
kunder skall vara lönsam. I 4 § lagen om
grunderna för avgifter till staten bestäms om
prestationer som skall vara avgiftsbelagda.
De avgiftsbelagda prestationerna indelas i of-
fentligrättsliga prestationer och prestationer
som prissätts på företagsekonomiska grun-
der. I egenskap av producent av avgifts-
belagd arbetsgivarservice verkar arbetsför-
valtningen i en konkurrenssituation till-
sammans med privata personalserviceföretag
inom branschen. Det här förutsätter att pre-
stationerna har prissatts på företags-
ekonomiska grunder och att verksamheten är
lönsam så att den inbringar åtminstone en
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ränta enligt det krav på avkastning som stats-
kontoret fastställt för kapital som bundits vid
verksamheten (4,9 % år 2002). Den totala
omsättningen för personallösningarna upp-
gick till knappt 1,6 miljoner euro år 2001 och
omsättningen för personaluthyrningen var på
motsvarande sätt ca 6 miljoner euro. Perso-
nallösningarna inbringade ett överskott på
130 000 euro och personaluthyrningen ett
överskott på 660 000 euro. Avsikten är inte
att utöka verksamheten i väsentlig grad under
de närmaste åren.

4.2. Verkningar för medborgarna

Det beräknas att den förhöjda förtjänstde-
len höjer utbildningsdagpenningen för dem
som är berättigade till förhöjningen med i
genomsnitt 5,5 euro per dag, dvs. med ca 118
euro per månad. Förhöjningen förbättrar i be-
tydande grad de ekonomiska möjligheterna
för dem som länge deltagit i arbetslivet att
delta i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning i
synnerhet då rätten till förhöjd förtjänstdel
kvarstår under hela utbildningstiden. Syste-
met med avgångsbidrag har däremot också
omfattat personer som omfattas av grund-
skyddet, medan den förhöjda förtjänstdelen
bara beviljas dem som är berättigade till för-
tjänststöd.

Permanentning av den avgiftsbelagda sär-
skilda servicen i enlighet med förslaget inne-
bär etablering av ett allt effektivare och
mångsidigare offentligt system för arbets-
förmedling. Framgångsrika personallös-
ningar i samband med arbetsgivarkundernas
anskaffning av personal, omplaceringsträning
i anslutning till minskning av personal samt
den nytta som resurskartläggningarna medför
för långsiktig personalplanering inom arbets-
gemenskapen är sådan arbetskraftsservice
som förebygger arbetslöshet och förbättrar
möjligheterna att snabbt få arbetskraft. Ge-
nom personaluthyrning försöker man på mot-
svarande sätt förbättra ställningen också för
sådana arbetssökande som är svåra att place-
ra på arbetsmarknaden utan specialåtgärder.
Personaluthyrning erbjuder för sin del möj-
lighet till tillfälliga arbeten och förbättrar på
så sätt också möjligheterna att sysselsättas
permanent.

5. Beredningen av proposit ionen

5.1. Förtydligande av lagstiftningen

Propositionen har beretts som tjänste-
uppdrag vid arbetsministeriet. Till de delar
som gäller förtydligandet av lagstiftningen
har förslagen beretts i nära samarbete med
det i inledningsavsnittet avsedda projekt som
berett propositionen med förslag till lag om
utkomstskydd för arbetslösa. Följande orga-
nisationer har deltagit i eller hörts i samband
med beredningen: Industrins och Arbetsgi-
varnas Centralförbund, Servicearbetsgivarna
rf, Finlands Fackförbunds Centralorganisa-
tion FFC rf, Tjänstemanna-
centralorganisationen FTFC rf, Akava,
Kommunala arbetsmarknadsverket, Finlands
Kommunförbund, Företagarna i Finland rf,
social- och hälsovårdsministeriet, finans-
ministeriet, undervisningsministeriet, arbets-
krafts- och näringscentralerna, Folkpensions-
anstalten, Arbetslöshetskassornas Samorga-
nisation rf och Työttömien valtakunnallinen
yhteistoimintajärjestö ry. Utöver ovan nämn-
da instanser har utlåtande om propositionen
särskilt begärts av följande organisationer:
handels- och industriministeriet, justitiemini-
steriet, inrikesministeriet, jord- och skogs-
bruksministeriet, arbetskraftsbyråerna i Hel-
singfors, Esbo, Vanda, Åbo, Tammerfors,
Uleåborg, Lahtis och Jyväskylä, Försäkrings-
inspektionen, Arbets-
löshetsförsäkringsfonden, Arbetslöshets-
nämnden, Försäkringsdomstolen, förvalt-
ningsdomstolen i Helsingfors, Ammatillisten
Aikuiskoulutuskeskusten Liitto ry, Finlands
Yrkesstuderandes Centralförbund SAKKI rf
samt arbetsförvaltningens personalorgani-
sationer. Utlåtandena har beaktats vid den
fortsatta beredningen av propositionen.

Propositionsutkastet har behandlats i den
arbetspolitiska delegation som finns vid ar-
betsministeriet.

5.2. Förslag som gäller den arbetskrafts-
politiska vuxenutbildningen

Som utgångspunkt för beredningen av ut-
vidgningen av tillämpningsområdet för den
arbetskraftspolitiska vuxenutbildningen stod
ett betänkande (3:2002) av parlamentariska
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vuxenutbildningskommittén. I betänkandet
konstaterades att arbetsministeriet och under-
visningsministeriet tillsammans utreder i vil-
ken omfattning och enligt vilken uppgifts-
fördelning arbetskraftspolitisk utbildning
ordnas även på högre nivå. För utredning-
sarbetet tillsatte arbetsministeriet den 8 maj
2002 en arbetsgrupp, vars förslag ligger till
grund för förslagen om utvidgning av till-
lämpningsområdet för den arbetskrafts-
politiska vuxenutbildningen. Arbetsgruppen
bestod av företrädare för arbetsministeriet,
undervisningsministeriet, arbetskraftsavdel-
ningarna vid arbetskrafts- och närings-
centralerna samt Finlands Universitets-
rektorers Råd och ARENE ry.

Beträffande bestämmelserna om förmåns-
systemen har beredningen utförts i samarbete
med social- och hälsovårdsministeriet. För-
slagen gällande utbildningsstödet baserar sig
på förslagen av den arbetsgrupp som social-
och hälsovårdsministeriet tillsatte den 9 feb-
ruari 2001. Arbetsgruppen tillsattes för att ut-
reda behov och möjligheter att utveckla ut-
komstskyddet och arbetskraftspolitiken i en
riktning som stöder sysselsättning. Arbets-
gruppen bestod av företrädare för social- och
hälsovårdsministeriet, finansministeriet, ar-
betsministeriet och de centrala arbetsmark-
nadsorganisationerna. Arbetsgruppen för ut-
komstskyddet för arbetslösa 2001 över-
lämnade sin promemoria den 12 november
2001.

5.3. Avgiftsbelagd arbetsgivarservice

Arbetsministeriet tillsatte i mars 2000 Ar-
betsgivarprojektet för arbetsförmedling (nr
656/022/2000). Ett centralt mål för projektet
var att göra upp en övergripande strategi för
arbetsgivarservicen där förändringar i efter-
frågan på arbetskraft och rekryteringssätten
beaktas samt de serviceönskemål som ar-
betsgivarna framfört. Slutrapporten blev klar
i slutet av 2000. Projektet beredde också pre-
liminära förslag till författningar i syfte att
utveckla den avgiftsbelagda arbetsgivarservi-
cen för arbetsgivarkunder och effektivera ar-
betsförmedlingen.

Om det propositionsutkast gällande perso-
nallösningar och personaluthyrning som ba-
serar sig på ovan nämnda material har sär-

skilda utlåtanden fåtts samt med de centrala
arbetsmarknadsorganisationerna och ministe-
rierna av konkurrensverket, Finlands Kom-
munförbund och Företagarna i Finland rf.
Konkurrensverket konstaterade i fråga om
personaluthyrningen inom arbetskraftsför-
valtningen att personaluthyrningen inte får
bilda en dominerade ställning på marknaden
och att konkurrensneutraliteten med hänsyn
till privat företagsverksamhet inte får sned-
vridas.

6. Andra omständigheter som in-
verkat på proposit ionens inne-
håll

6.1. Samband med andra propositioner

Bestämmelserna om utkomstskyddet under
arbetslöshetstiden har nära beröringspunkter
med den arbetskraftspolitiska lagstiftningen.
Regeringen har avlåtit en separat proposition
med förslag till lagar om utkomstskydd för
arbetslösa och om ändring av lagar som har
samband med den (RP 115/2002 rd). I denna
proposition ingår rikligt med hänvisningar
till nämnda lagstiftning.

Dessutom skall dataskyddet i anslutning till
verkställigheten av arbetskraftspolitiken reg-
leras i separata lagar. Regeringen har avlåtit
en proposition med förslag till lagar om ett
informationssystem för arbetskraftsförvalt-
ningens kundbetjäning samt om ändring av
lagen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet och om upphävande av vissa be-
stämmelser i lagen om arbetskraftsservice
(RP 87/2002 rd).

Det föreslås att bestämmelserna om finan-
siering av studiesociala förmåner inom den
arbetskraftspolitiska vuxenutbildningen och
om skattefrihet för vissa förmåner överförs
till vederbörande lagar. Under höstsessionen
2002 avlåter regeringen en proposition med
förslag till lagar om finansiering av arbets-
löshetsförmånerna och ändring av inkomst-
skattelagen, i vilka detta har beaktats.

Regeringen ämnar under höstsessionen av-
låta en proposition med förslag till lag om
ändring av utlänningslagen och till lag-
stiftning om fortsatt alterneringsledighet. Re-
geringen har redan avlåtit en proposition med
förslag till lag om rehabiliteringsservice och
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till vissa lagar (RP 164/2002 rd). Propositio-
nerna kan ha beröringspunkter med de be-
stämmelser som föreslås i denna proposition.

Regeringen ämnar dessutom avlåta propo-
sitioner med förslag till lagstiftning som vis-
sa direktiv förutsätter. Lagstiftning förutsätts
med anledning av rådets direktiv 2000/78/EG
om inrättande av en allmän ram för likabe-
handling i arbetslivet (direktivet om likabe-
handling i arbetslivet) och rådets direktiv
2000/43/EG om genomförandet av principen

om likabehandling av personer oavsett deras
ras eller etniska ursprung (rasismdirektivet).
EU:s åtgärdshelhet mot diskriminering om-
fattar utöver ovan nämnda direktiv rådets be-
slut om inrättandet av ett handlingsprogram
för gemenskapen om bekämpning av diskri-
minering för åren 2001-2006. Det är tänkbart
att genomförandet av åtgärdshelheten också
har verkningar för bestämmelserna om of-
fentlig arbetskraftsservice.
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DETALJMOTIVERING

1. Lagförslag

1.1. Lag om offentlig arbetskraftsservice

I AVDELNINGEN.
ALLMÄNNA
BESTÄMMELSER

1. kap. Allmänna bestämmelser

1 §. Lagens syfte. I paragrafen beskrivs syf-
tet med offentlig arbetskraftsservice. I sam-
band med reformen av arbetskraftspolitiken
definierades främjandet av en fungerande ar-
betsmarknad som den centrala uppgiften för
offentlig arbetskraftsservice, vilket beskrivs
närmare i avsnittet Arbetskraftspolitiska rikt-
linjer för de närmaste åren (s. x-x) i allmänna
motiveringen. Detta syfte preciserat med de
mål för den offentliga arbetskraftsservicen
som anges i 3 § inbegriper i sak syftena med
lagen om arbetskraftsservice, lagen om ar-
betskraftspolitisk vuxenutbildning och sys-
selsättningslagen. Syftena anges i 1 § i re-
spektive lag.

2 §. Offentlig arbetskraftsservice. I 1 mom.
definieras offentlig arbetskraftsservice. Be-
stämmelsen motsvarar den riktlinje för den
offentliga arbetskraftsservicen centrala upp-
gifter som omfattats inom reformen av ar-
betskraftspolitiken.

På det internationella planet har begreppet
offentlig arbetskraftsservice använts för att
beskriva både det urval av arbetskrafts-
politiska metoder som det allmänna tillhan-
dahåller och det förvaltningsområde som an-
svarar för verkställigheten. För tillhandahål-
larna av offentlig arbetskraftsservice används
i denna lag, i enlighet med propositionen
med förslag till lag om utkomstskydd för ar-
betslösa, antingen begreppet arbetskrafts-
myndighet eller verksamhetsenhetens namn
(arbetskraftsbyrån, arbetskraft- och närings-
centralen, arbetsministeriet). Med offentlig
arbetskraftsservice avses en åtgärdshelhet

som ordnas eller skaffas av arbetskraftsmyn-
digheten och som består av arbetsförmed-
lingsservice, service för utveckling i yrket
samt främjande av sysselsättning med hjälp
av sysselsättningsstöd och av övriga stöd,
understöd och förmåner. Service för utveck-
ling i yrket är arbetskraftspolitisk vuxenut-
bildning samt yrkesvägledning (yrkesvals-
och karriärplanering), utbildnings- och yrkes-
information samt yrkesinriktad rehabilitering.
Till den offentliga arbetskraftsservicen hör
också sådana kompletterande tjänster som
ordnas med stöd av 3 kap. 1 § 2 och 3 mom.

De förmåner som regleras i lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa har nära anknyt-
ning till den offentliga arbetskraftsservicen. I
2 mom. hänvisas till den nya lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa. Bestämmelsen är
av informativ natur, men är samtidigt en ”läs-
instruktion”. Med hjälp av bestämmelsen kan
upprepade definitionskedjor med hän-
visningar till lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa undvikas. När begreppen arbets-
marknadsstöd eller arbetslöshetsdagpenning
används senare i lagen avses förmåner enligt
lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

3 §. Målen för den offentliga arbetskrafts-
servicen. I 1 § lagen om arbetskraftsservice
sägs att för att arbetsmarknaden skall fungera
bättre ordnar och utvecklar staten arbets-
kraftsservice som stöd för enskilda personers
förkovran inom ett yrke och placering i arbe-
te samt för tryggande av tillgången på ar-
betskraft för arbetsgivarna. Syftet med lagen
om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning är att
anskaffa utbildning för vuxenbefolkningen
och att därigenom på arbetsmarknaden främ-
ja och upprätthålla balansen mellan efterfrå-
gan och utbudet av arbetskraft samt bekämpa
arbetslösheten och avhjälpa bristen på ar-
betskraft. På motsvarande sätt är syftet med
sysselsättningslagen att ordna möjlighet till
arbete för finska medborgare. Det föreslås att
bestämmelserna sammanförs så att de be-
skriver de gemensamma målen för den of-
fentliga arbetskraftsservicen som helhet. Or-
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dalydelsen i bestämmelserna moderniseras
bl.a. så att hänvisningarna till medborgarskap
stryks. I 1 mom. föreslås bli bestämt att ge-
nom offentlig arbetskraftsservice främjas och
upprätthålls balansen mellan efterfrågan och
utbudet av arbetskraft på arbetsmarknaden,
tryggas tillgången på arbetskraft, bekämpas
arbetslöshet samt ordnas arbete för dem som
söker arbete. Utformningen av bestämmelsen
motsvarar den riktlinje som omfattats vid den
fortsatta reformen av arbetskraftspolitiken.

Resultatstyrning har tillämpats inom ar-
betsförvaltningen sedan 1991. Årliga resul-
tatmål överenskoms vid förhandlingar mellan
arbetsministeriet samt arbetskrafts- och när-
ingscentralen, som i sin tur för motsvarande
förhandlingar med arbetskraftsbyråerna inom
sitt område. Också vid arbetsministeriet förs
årliga förhandlingar om resultatmålen. I 2
mom. föreslås en bestämmelse i enlighet med
29 § 1 mom. Sysselsättningsförordningen,
vilket för närvarande gäller enbart sysselsätt-
ningsstöd. Bestämmelsen utvidgas sålunda
till att gälla hela den offentliga arbetskrafts-
service som arbetskraftsmyndigheten verk-
ställer. När offentlig arbetskraftsservice till-
handahålls och utvecklas skall arbetskrafts-
myndigheten beakta de arbetskraftspolitiska
mål som årligen fastställs av arbetsministeri-
et. Innehållet i momentet motsvarar också
riktlinjen för reformen av arbetskraftspoliti-
ken, enligt vilken prioriteringarna skall ses
över årligen inom ramen för de centralaste
arbetskraftspolitiska målen.

4 §. Växelverkan mellan arbetskrafts-
politiken och den ekonomiska politiken. I
samband med reformen av arbetskrafts-
politiken har växelverkan mellan arbets-
kraftspolitiken och den ekonomiska politiken
betonats samt vikten av att ytterligare för-
stärka växelverkan. I syfte att framhäva be-
tydelsen av inbördes samordning mellan po-
litikområdena föreslås att bestämmelsen ru-
briceras växelverkan mellan arbetskrafts-
politiken och den ekonomiska politiken. I
1—3 mom. föreslås bestämmelserna om sys-
selsättningsmålet och de åtgärder som be-
hövs för det enligt 2 § sysselsättningslagen.
Uttrycken i bestämmelserna har modernise-
rats.

Paragrafen, i synnerhet 3 mom., betonar
utöver det uttryckliga sysselsättningsmålet

främjandet av vissa grundläggande fri- och
rättigheter som mål för sysselsättnings- och
den övriga samhällspolitiken som helhet.

Det föreslås att 25 § sysselsättningslagen
överförs till 4 mom. Enligt bestämmelsen
skall arbetskraftsmyndigheterna se till att det
uppgörs förslag om hur andra statliga myn-
digheters mål och åtgärder skall samordnas
för att tillgången på arbetskraft skall tryggas
och arbetslöshet bekämpas samt full syssel-
sättning uppnås.

5 §. Beaktande av sysselsättningsaspekter
vid investeringar. I 3 kap. sysselsättnings-
lagen finns bestämmelser om beaktande av
sysselsättningsaspekter (9—12 §) och om
sysselsättningsanslag (13—15 §). Det före-
slås att bestämmelserna om sysselsätt-
ningsaspekter sammanställs så att det i para-
grafen i analogi med 9 § sysselsättningslagen
bestäms att staten, kommunerna och sam-
kommunerna skall tidsbestämma invester-
ingarna så att de utjämnar konjunkt-
urväxlingarna, samt i analogi med 12 § sys-
selsättningslagen att när lån, understöd eller
räntestöd för investeringar beviljas av anslag
i statsbudgeten skall sysselsättnings-
aspekterna och en balanserad regional ut-
veckling beaktas.

I 10 § sysselsättningslagen sägs att statens
ämbetsverk och inrättningar samt kommun-
erna och kommunalförbunden (i dag sam-
kommunerna) skall, om inte annat följer av
sådana internationella avtal om utrikes-
handeln som är bindande för Finland, vid sin
upphandling beakta stadgandena i syssel-
sättningslagen. Efter det att lagen om offent-
lig upphandling (1505/1992) stiftades har
möjligheterna att tillämpa paragrafen varit
oklara, och i praktiken har den blivit "en död
bokstav". I den nya lagen föreslås därför inte
längre någon motsvarande bestämmelse.

Bestämmelsen om att staten och kommu-
nerna i sin verksamhet skall beakta syssel-
sättningsaspekterna vid investeringar är inte
uttömmande. Bestämmelsen i 18 § 2 mom.
Finlands grundlag, vilket gäller främjande av
sysselsättning och rätt till arbete, är enligt sin
ordalydelse förpliktande för det allmänna,
dvs. staten och kommunerna. Staten och
kommunerna skall sålunda också i sin övriga
verksamhet beakta sysselsättningsaspekterna
och främja tillgodoseendet av de grundläg-
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gande fri- och rättigheterna.
6 §. Verkställighet av lagen. I 1 mom. be-

stäms i analogi med ordalydelsen i 3 § 1
mom. lagen om arbetskraftspolitisk vuxenut-
bildning om arbetsministeriets administrativa
ställning. I stället för "övervaka" föreskrivs
dock att arbetsministeriet skall styra verkstäl-
ligheten av lagen.

De lagstadgade verkställighetsuppgifterna
inom den offentliga arbetskraftsservicen skall
enligt 2 mom. skötas av arbetskraftsbyråerna
samt arbetskrafts- och näringscentralerna.
Om dessa bestäms närmare i lagen om ar-
betskrafts- och näringscentraler (23/1997)
och i den förordning om arbetskrafts- och
näringscentraler (93/1997) och den för-
ordning om arbetskraftsbyråer (567/1997)
som utfärdats med stöd av nämnda lag. De
uppgifter som arbetskraftsmyndighet som fö-
reskrivits för arbetskrafts- och närings-
centralerna sköts i praktiken av deras arbets-
kraftsavdelningar. I lag eller genom förord-
ning av statsrådet skall även andra instanser
kunna föreskrivas verkställighetsuppgifter
inom den offentliga arbetskraftsservicen. De
viktigaste övriga aktörer som avses i denna
proposition är Folkpensionsanstalten och ar-
betslöshetskassorna, som huvudsakligen sva-
rar för beviljandet och betalningen av de eko-
nomiska förmåner som avses längre fram i
III avdelningen.

Det informationssystem som arbets-
kraftsmyndigheterna upprätthåller intar en
nyckelposition när den offentliga arbets-
kraftsservicen verkställs. Informationssys-
temet skall också lämpa sig för användning
av kunderna själva. I 3 mom. föreslås en all-
män bestämmelse om upprätthållande av och
målen för informationssystemet, vilken mot-
svarar 5 § 1 mom. lagen om arbetskrafts-
service. För informativiteten i lagstiftningen
hänvisas till den separata lagen om ett infor-
mationssystem för arbetskraftsförvaltningens
kundbetjäning, i fråga om vilken regeringen
har avlåtit en separat proposition (RP
87/2002 rd). Till den separata lagen överförs
bestämmelserna om datasekretess i 6 kap. la-
gen om arbetskraftsservice samt bestämmel-
sen om straff för brott mot tystnadsplikten i
21 § 2 mom. Bestämmelserna har preciserats
och delvis ändrats.

7 §. Definitioner. I paragrafen definieras de

centralaste begreppen i lagen. Definitionerna
av ung person, långtidsarbetslös, handikap-
pad, sysselsättningsanslag, sysselsättnings-
stöd och normalt sysselsättningsstöd mot-
svarar gällande praxis. Definitionen av lång-
tidsarbetslös preciseras i analogi med till-
lämpningspraxisen så att vid bedömning av
långtidsarbetslösheten för personer som varit
arbetslösa i flera perioder skall förutom ar-
betslöshetens totala varaktighet också uppre-
pad arbetslöshet beaktas. Också innehållet i
de övriga begrepp som definieras i paragra-
fen motsvarar gällande lagstiftning och prax-
is. I den gällande lagstiftningen finns "norm-
luckor", eftersom vissa centrala begrepp har
definierats bara genom administrativa anvis-
ningar. Sådana är definitionerna av arbets-
förhet och arbetslös, som föreslås i 8 §. Ock-
så för dem gäller att inga ändringar föreslås i
fråga om vedertagen praxis.

I paragrafen definieras också vissa allmän-
na begrepp: kund, arbetssökande och servi-
cehelhet. Avsikten är att ersätta de upprepade
långa definitioner i bestämmelserna som be-
hövs för att ange tillämpningsområdet. Defi-
nitionen av enskilda kunder preciseras ge-
nom ett omnämnande av personer som söker
eller får integrationsstöd enligt lagen om
främjande av invandrares integration samt
mottagande av asylsökande (493/1999).

Den arbetskraftspolitiska lagstiftningen har
nära anknytningar till lagstiftningen om ut-
komstskydd för arbetslösa och till vissa delar
också till de arbetsrättsliga bestämmelserna.
Detta har lett till att utöver den komplexa
lagstiftningsstrukturen och upprepade lag-
hänvisningar innehåller de enskilda bestäm-
melserna långa definitionsdelar och defini-
tionskedjor, som gör bestämmelserna svår-
läsliga och svårförståeliga. I paragrafen defi-
nieras därför begrepp som upprepas i lagen,
t.ex. sammansatt stöd, pendlingsregion och
anställningsförhållande. Genom dem ersätts
ovan nämnda interna hänvisningsbestämmel-
ser och definitionskedjor. Bestämmelsen i
2 § 2 mom. har motsvarande betydelse. Om
jämställande av tjänsteförhållande med an-
ställningsförhållande bestäms i 2 mom., som
motsvarar 1 kap. 5 § 2 mom. i den föreslagna
lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

8 §. Arbetslös arbetssökande. I paragrafen
definieras begreppet arbetslös arbetssökande.
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Definitionen är av central betydelse med tan-
ke på tillämpningen av lagen när sysselsätt-
ningsstöd enligt 7 kap. beviljas eller arbets-
sökande hänvisas till arbetsmarknadsåtgärder
enligt 8 kap. (arbetspraktik och arbetslivsträ-
ning). Begreppet arbetssökande har definie-
rats i analogi med nuläget i 7 § 1 mom. 3
punkten. Principerna i paragrafen motsvarar
förutsättningarna enligt 16 § 1 mom. syssel-
sättningslagen, dock så att i fråga åldersgrän-
serna har 1 mom. preciserats liksom 3 mom.,
som gäller att stå till arbetsmarknadens för-
fogande. Bestämmelserna i 2 och 4 mom. är
nya.

Med arbetslös arbetssökande avses enligt 1
mom. i analogi med nuläget arbetssökande
som fyllt 17 år och som är arbetsför, står till
arbetsmarknadens förfogande och är arbets-
lös. Enligt 16 § 1 mom. Sysselsättningslagen
främjas sysselsättningen av 17—64-åringar.
Det föreslås att den övre åldersgränsen för-
enhetligas med bestämmelserna om utkomst-
skydd för arbetslösa så, att en person kan be-
traktas som arbetslös arbetssökande ända till
slutet av den kalendermånad då han eller hon
fyller 65 år. I förslaget till ny lag om ut-
komstskydd för arbetslösa ingår åldersvillko-
ret i 3 kap. 1 §.

I det nya 2 mom. bestäms om arbetsförhet.
För närvarande har arbetsförheten betydelse
för en persons rättsliga ställning när bestäm-
melserna i sysselsättningslagen och syssel-
sättningsförordningen tillämpas, därför att i
16 § 1 mom. har som villkor för främjande
av sysselsättningen av en arbetslös person
uppställts bl.a. att han eller hon är arbetsför.
Arbetsför definieras inte desto närmare i den
gällande lagstiftningen, utan definitionen ba-
serar sig på en administrativ anvisning. Defi-
nitionen av begreppet hänför sig till beviljan-
det av sysselsättningsstöd eller sammansatt
stöd samt av arbetsmarknadsåtgärderna till
arbetspraktik och arbetslivsträning. Defini-
tionen av arbetsförhet hänför sig också till
rätten till en plan för arbetssökande. Förväg-
ran av andra tjänster, åtgärder eller förmåner
med motiveringen att en enskild kund inte är
arbetsför strider däremot mot lagen.

I enlighet med den föreslagna lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa skall en person
alltid betraktas som arbetsför, om han eller
hon inte konstaterats vara arbetsoförmögen i

förmånssystemen. En person har konstaterats
vara arbetsoförmögen, om han eller hon får
en lagstadgad förmån på grund av sin fulla
arbetsoförmåga, t.ex. dagpenning enligt sjuk-
försäkringslagen (364/1963), invalidpension
eller rehabiliteringsstöd. Som konstaterad ar-
betsoförmåga betraktas också ett invaliditets-
avgörande enligt sjukförsäkringslagen eller
folkpensionslagen (347/1956), även om en
förmån enligt nämnda lagar t.ex. på grund av
någon begränsning i lagen inte betalas till
personen.

Till skillnad från författningarna om för-
månssystemen skall som arbetsföra enligt
prövning också kunna betraktas mottagare av
invaliditetsförmåner eller personer som kon-
staterats arbetsoförmögna så som beskrivs
ovan. Arbetsförheten bedöms då av arbets-
kraftsbyrån. Bedömningen grundar sig på om
man inom gränserna för den arbetssökandes
faktiska arbetsförmåga på ett resultatrikt sätt
kan främja hans eller hennes tillträde till i
sista hand den fria arbetsmarknaden. Sålunda
kan t.ex. sysselsättningen av en person som
lämnat sin invalidpension vilande i dessa fall
främjas med hjälp av sysselsättningsstöd.
Arbetskraftsbyråns bedömning har betydelse
endast om den tillhandahåller offentlig ar-
betskraftsservice, och bedömningen påverkar
inte personens rättigheter att få övriga för-
måner.

Som arbetsoförmögen betraktas dock inte
personer som får pension med stöd av 22 § 2
mom. folkpensionslagen och inte heller per-
soner vilkas invalidpension baserar sig ute-
slutande på någon annan stats än Finlands
lagstiftning. I nämnda paragraf i folk-
pensionslagen bestäms om arbetsoför-
mögenhet i fråga om varaktigt blinda, perso-
ner som är oförmögna att röra sig och andra
som till följd av sjukdom, lyte eller kropps-
skada varaktigt är i sådant tillstånd av hjälp-
löshet att de inte kan komma till rätta utan
någon annans hjälp.

I den nya lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa har den gällande bestämmelsen om
att en person skall stå till arbetsmarknadens
förfogande uppdelats så att om hinder för att
vara på arbetsmarknaden föreskrivs i 2 kap. 3
§ och om att en person står utanför arbets-
marknaden till följd av att han eller hon väg-
rat ta emot arbete eller utbildning eller läm-



RP 225/2002 rd34

nat arbetet eller utbildningen i 8 §. Det före-
slås att definitionen av att stå till arbetsmark-
nadens förfogande förenhetligas med lagen
om utkomstskydd för arbetslösa och tas in i 3
mom. I analogi med praxisen för tillämp-
ningen förtydligas momentet genom 4 punk-
ten, enligt vilken den som studerar på heltid
inte anses stå till arbetsmarknadens förfo-
gande på det sätt som avses i lagen. Avsikten
är att studier på heltid skall tolkas i enlighet
med 2 kap. 6 och 7 § i den föreslagna lagen
om utkomstskydd för arbetslösa.

Med arbetslös avses enligt 4 mom. en ar-
betssökande som inte står i anställnings-
förhållande. Som arbetslös betraktas dess-
utom den som står i anställningsförhållande
men som är permitterad på heltid eller vars
regelbundna arbetstid per vecka eller per dag
har förkortats eller som deltidsarbetar så att
arbetstiden per vecka är under fyra timmar
och som inte är sysselsatt i företagsverk-
samhet i huvudsyssla eller på motsvarande
sätt i eget arbete. Momentet är nytt på nivån
för lag, men motsvarar den tillämpnings-
praxis som baserar sig på administrativa an-
visningar.

2 kap. Principer inom offentlig ar-
betskraftsservice

En central utgångspunkt för revideringen
av den arbetskraftspolitiska lagstiftningen har
varit att samla bestämmelserna om indi-
videns rättigheter och skyldigheter i en enda
lag, i synnerhet bestämmelserna om grunder-
na för dessa. I det föreslagna 2 kap. ingår de
centrala principerna för hela den offentliga
arbetskraftsservicen, i huvudsak i motsvarig-
het till nuläget. Kapitlet har delvis informativ
karaktär, därför att där ingår vissa grundläg-
gande fri- och rättigheter vilka enligt grund-
lagen eller någon annan lag också annars
skall främjas inom den offentliga arbets-
kraftsservicen. Sådana är t.ex. bestämmelser i
anslutning till främjandet av jämställdheten
mellan könen och de språkliga rättigheterna,
i vilka i fråga om författningsnivå har beak-
tats det krav på reglering genom lag som an-
ges i grundlagen. I kapitlet har dessutom vis-
sa sådana centrala principer utvidgats till att
gälla hela den offentliga arbetskraftsservicen

om vilka för närvarande bestäms bara inom
några delområden av den offentliga arbets-
kraftsservicen. Sådana bestämmelser är t.ex.
1 § 2 mom. som gäller prognostisering, som
för närvarande huvudsakligen bara gäller ar-
betskraftspolitisk vuxenutbildning samt det
krav på jämlikhet som för närvarande be-
gränsats enbart till arbetsförmedling.

Bestämmelser som anger rättigheterna och
skyldigheterna för arbetskraftsbyråns kunder
föreslås huvudsakligen i 3 kap., som närmast
gäller service för enskilda kunder. Avsikten
är att bestämmelser om arbetsgivarens rätts-
liga ställning på motsvarande sätt skall tas in
i 4 kap., eftersom arbetsgivarens rättigheter
och skyldigheter karaktäriseras av att de hän-
för sig till arbetsförmedlingsservicen.

1 §. Servicebehov och prognostisering. Ar-
betsgivarkundernas och de enskilda kunder-
nas servicebehov och situation står som
grund för den offentliga arbetskraftsservicens
verksamhet och utvecklingen av den. Det här
framgår bl.a. av 4 § 2 mom. lagen om arbets-
kraftsservice och 4 § 1 mom. förordningen
om arbetskraftsservice. I 1 § föreslås en all-
män bestämmelse om att offentlig arbets-
kraftsservice skall tillhandahållas och utveck-
las enligt kundernas servicebehov och situa-
tion. Om bedömning av servicebehovet i frå-
ga om arbetskraftsbyråns service bestäms i 3
kap. 2 § 1 mom.

I paragrafen föreslås dessutom ett 2 mom.
som gäller klarläggning och prognostisering
av förändringar i näringsstrukturen, behovet
av arbetskraft och krav på arbetskraftens
kunnande. Utöver planeringen och prog-
nostiseringen vid arbetsministeriet utreder
och prognostiserar arbetskrafts- och närings-
centralerna samt arbetskraftsbyråerna beho-
vet av arbetskraft och framtida krav på kun-
nande inom sitt område. Målet är att tillhan-
dahålla och utveckla service enligt kundernas
behov. En nyckelposition i insamlingen av
information intar besök av sakkunniga hos
arbetsgivarna samt övriga prognostiserings-
besök, genom vilka nämnda behov klarläggs
i detalj. Prognosuppgifterna används som
grund för regionala strategier, resultatstyr-
ning och årliga verksamhetsplaner. Vid den
praktiska verkställigheten används prognos-
uppgifterna bl.a. vid beslut om anskaffning
av arbetslivsorienterad arbetskraftspolitisk
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vuxenutbildning samt i samband med initia-
tiv till utveckling av annan utbildning. Upp-
gifter som gäller förändringar i teknologin
vid tillväxtföretagen i regionen och andra nya
krav på kunnande är av central betydelse för
arbetskraftsbyråns rekryteringstjänster.

2 §. Ordning för verkställighet och använd-
ning av sysselsättningsanslag. Strävan bör
vara att genom metoder inom den offentliga
arbetskraftsservicen sysselsätta arbetslösa på
den öppna arbetsmarknaden antingen direkt
eller genom att vägleda dem till arbets-
kraftspolitisk vuxenutbildning eller frivilliga
studier. I andra hand kan sysselsättningen av
arbetslösa arbetssökande stödjas med hjälp
av sysselsättningsanslag. Sysselsättningen
främjas och stöds genom att man först klar-
lägger en enskild kunds möjligheter att få ar-
bete inom sin pendlingsregion. De allmänna
principerna konstateras i 1 och 2 mom., vilka
i sak motsvarar 4 § 1 mom. lagen om arbets-
kraftsservice och den "tågordning" som kon-
stateras i 16 § 1 och 2 mom. sysselsättnings-
lagen. I fråga om serviceprocessen för en-
skilda kunder anges verkställighetsordningen
i 3 kap. 3 §.

I 1 kap. 7 § 1 mom. 8 punkten föreslås en
definition av sysselsättningsanslag. I 3 mom.
bestäms närmare om ändamålet för syssel-
sättningsanslagen. Momentet motsvarar 13 §
1 mom. sysselsättningslagen. Uttryckssättet
har ändrats och bestämmelsen har preciserats
genom ett omnämnande av stiftelserna som
instanser som kan beviljas anslag.

3 §. Jämlikhet och icke-diskriminering. I
paragrafen föreslås en allmän bestämmelse
om att kunderna skall bemötas jämlikt och
opartiskt samt en särskild bestämmelse om
arbetstvisters inverkan på den offentliga ar-
betskraftsservicen.

Kravet på jämlikt och opartiskt bemötande
i 1 mom. och kravet på opartiskhet under ar-
betstvister i 2 mom. motsvarar 6 § 2 mom.
lagen om arbetskraftsservice, vilket för när-
varande gäller enbart arbetsförmedling. På
samma sätt som för närvarande avses med
arbetstvist förutom strejk, lockout och block-
ad även andra tänkbara menings-
skiljaktigheter på arbetsplatsen, t.ex. tvister
om tillämpliga arbetsvillkor eller omständlig-
heter som hänför sig till arbetarskyddet. Om
verkningarna av arbetsgivarens uppenbara

och konstaterade försummelse på hans eller
hennes rätt att få offentlig arbetskraftsservice
föreslås bli bestäms i 4 kap. 7 §.

Enligt lagen om arbetskraftsservice skall
arbetskraftsmyndigheten informera enskilda
kunder om en arbetstvist. Eftersom informa-
tion om arbetstvister inte kan ges t.ex. när ar-
betsgivaren och en enskild kund har direkt
kontakt med varandra, begränsas arbets-
kraftsmyndighetens informationsplikt till att
gälla personlig service. En arbetslös arbets-
sökande skall då senast i samband med ar-
betserbjudande informeras om sin möjlighet
att vägra ta emot ett arbete utan att gå miste
om sin rätt till arbetslöshetsförmån om det är
fråga om ett arbete som berörs av strejk,
lockout eller blockad. En bestämmelse om
detta finns i 2 kap. 12 § 1 mom. i den före-
slagna lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

4 §. Främjande av jämställdheten mellan
könen. Bestämmelser om främjande av jäm-
ställdheten mellan könen inom arbetskrafts-
servicen finns i 3 § 4 mom. lagen om arbets-
kraftsservice och i 5 § förordningen om ar-
betskraftsservice. Det föreslås att bestämmel-
ser som motsvarar nämnda lagrum tas in i
den nya lagen, så att 2 mom. kompletteras
med ett omnämnande av skyldighet att främ-
ja jämställdheten inom utbildning och under-
visning. Den sista meningen uttrycker princi-
perna enligt 5 § lagen om jämställdhet mel-
lan kvinnor och män (609/1986). Skyldighe-
ten att främja jämställdheten vid anskaffning
och ordnande av utbildning hänför sig i prak-
tiken till anskaffning av arbetskraftspolitisk
vuxenutbildning samt ordnande av arbets-
sökningsträning.

Utgångspunkten är att myndigheterna
ovillkorligen skall främja tillgodoseendet av
de grundläggande fri- och rättigheterna. I 1
mom. bestäms dock om situationer där den
offentliga arbetskraftsservicen bara indirekt
kan främja jämställdheten genom att försöka
påverka kunderna och andra aktörer på ar-
betsmarknaden. I 2 mom. är det på motsva-
rande sätt fråga om att verkställa offentlig
arbetskraftsservice med arbets-
kraftsmyndighetens egna åtgärder. Skyldig-
heten att främja jämställdheten är då ovill-
korlig och har i propositionen uttrycks med
"skall främjas".

5 §. Avgiftsfrihet. Bestämmelsen motsvarar
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i sak 15 § lagen om arbetskraftsservice. Be-
stämmelser om särskilda förbud mot avgifter
för arbetsförmedling, vilka också gäller pri-
vat arbetskraftsservice, föreslås i 4 kap. 2 §.
Bestämmelser om avgiftsbelagd särskild ser-
vice för arbetsgivarkunder föreslås i 6 §.
Bemyndigandet att utfärda förordning utvid-
gas så att genom förordning som arbetsmini-
steriet utfärdar med stöd av lagen om grun-
derna för avgifter till staten (150/1992) skall
utfärdas närmare bestämmelser om avgiftsbe-
lagdheten i fråga om nämnda särskilda servi-
ce för arbetsgivare.

6 §. Språk som skall användas. Det föreslås
att de nuvarande allmänna bestämmelserna
på förordningsnivå om de språkliga rättighe-
terna för arbetskraftsmyndigheternas kunder
liksom om beaktandet av dessa rättigheter
vid information om offentlig arbetskraftsser-
vice skall tas in i lagen. Den föreslagna para-
grafen motsvarar 6 § förordningen om ar-
betskraftsservice.

Det materiella innehållet i bestämmelserna
bestäms också inom den offentliga arbets-
kraftsservicen enligt lagstiftningen om språk-
liga rättigheter. Regeringen har avlåtet en
proposition med förslag till ny språklag och
lagstiftning som har samband med den (RP
92/2002 rd). I propositionen föreslås att det
stiftas en ny språklag och annan lagstiftning i
anslutning till den. Enligt propositionen är
språklagen en allmän lag om Finlands natio-
nalspråk, finska och svenska. I lagen hänvi-
sas till lagstiftningen om andra språk samt till
speciallagstiftning som innehåller språkbe-
stämmelser.

Enligt regeringspropositionen har den nya
språklagen ett vidsträckt tillämpningsområde
och är förpliktande inte bara för de myndig-
heter som definieras i lagen utan även för
statliga ämbetsverk och på vissa villkor ock-
så för sådana serviceproducerande bolag där
staten eller kommunerna har bestämmande
inflytande. I fråga om tillhandahållande av
service gäller lagen även andra än myndighe-
ter, som på uppdrag av en myndighet tillhan-
dahåller service för allmänheten samt dem
som tilldelas offentliga förvaltningsuppgifter
av en myndighet. Enligt lagen påverkas inte
människornas språkliga rättigheter av att
myndigheternas uppgifter sköts genom att
tjänsterna köps från den privata sektorn.

II AVDELNINGEN. ARBETSKRAFTS-
BYRÅNS SERVICE OCH
SERVICEPROCESSEN

3 kap. Utgångspunkter för arbets-
kraftsbyråns service

I kapitlet har samlats de viktigaste service-
principerna för arbetskraftsbyråerna, av vilka
uppdelningen av servicen i dels självbetjä-
ning och personlig service, samt service som
ordnas med stöd av bestämmelserna och ser-
vice som kompletterar denna service har be-
skrivits i 1 och 2 §. Bestämmelserna motsva-
rar i sak gällande praxis, dock så att betydel-
sen av bedömningen av kundernas service-
behov har framhävts. I 3 och 4 § beskrivs
serviceprocessen och arbetskraftsbyråns
skyldighet att tillhandahålla effektiverande
service, om inte självbetjäningen och infor-
mationsservicen är tillräckliga med beaktan-
de av kundens servicebehov eller inte leder
till att en arbetsplats besätts eller att en en-
skild kund får arbete. I 5—9 § bestäms om
vissa frågor som hänför sig till grunderna för
enskilda kunders rättigheter och skyldigheter
och i 10 § om arbetsgivarens skyldighet att
anmäla arbetsplatser.

1 §. Anordnande och anskaffning av ar-
betskraftsbyråns service. I lagen om arbets-
kraftsservice finns inte något uttryckligt om-
nämnande av tillhandahållande av service i
form av självbetjäning och personlig service.

I 5 § lagen om arbetskraftsservice nämns
att arbetskraftsmyndigheten skall ha ett data-
system, som lämpar sig för användning av
kunderna själva och innehåller uppgifter om
lediga arbetsplatser, om utbildnings-
möjligheter och om de enskilda kunderna. I
4 § förordningen om arbetskraftsservice kon-
stateras att när service tillhandahålls skall
kundens servicebehov beaktas genom att han
eller hon först erbjuds möjligheter att använ-
da informationsservice och genom att han el-
ler hon ges stöd till att själv använda servi-
cen. Om användningen av servicen på detta
sätt inte är ändamålsenligt eller inte leder till
att målet nås, skall arbetskraftsbyrån enligt 4
§ 2 mom. tillsammans med kunden planera
och ordna systematiskt effektiverad arbets-
kraftsservice. Det föreslås att bestäm-
melserna tas in i lagen om offentlig arbets-
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kraftsservice.
Service som lämpligen kan användas av

kunderna själva har utvecklats kraftigt sedan
de första åren av 1990-talet. De elektroniska
kundtjänsterna har förbättrat tillgången till
arbetskraftsbyråernas service och de erbjuder
kunderna möjlighet att anlita många tjänster
oberoende av arbetskraftsbyråns öppettider.
Service som lämpar sig för att användas av
kunderna själva har också frigjort arbets-
kraftsbyråernas kundservicepersonal så att de
kan tillhandahålla personlig rådgivning och
handledning för kunder vilkas servicebehov
förutsätter personlig och individuellt skräd-
darsydd service. Den elektroniska nätservi-
cen för enskilda kunder har varit i bruk sedan
2001 och den elektroniska nätservicen för ar-
betsgivarkunder sedan 2002. Information om
arbetsmarknaden förmedlas både genom in-
formationsmaterial och elektronisk service
som lämpar sig för att användas av kunderna
själva och i form av personlig rådgivning.
Arbetskraftsbyråerna stöder enskilda kunder i
att söka arbete på egen hand och att placeras
i arbete genom rådgivnings- och vägled-
ningsservice samt genom att via Internet och
andra elektroniska tjänster erbjuda service
som kunderna kan använda själva. Arbetsgi-
varna erbjuds personlig rekryteringsrådgiv-
ning och förmedling av arbetskraft samt möj-
lighet att skaffa arbetskraft också med hjälp
av service som de kan använda på egen hand
och med hjälp av elektronisk kommunika-
tion. Självbetjäning för enskilda kunder är
bl.a. sökning av uppgifter om arbetsplatser
och utbildning på arbetsförvaltningens webb-
sidor och via självbetjäningsterminalerna på
arbetskraftsbyråerna, registrering av en egen
arbetssökarpresentation för arbetsgivarna via
den elektroniska nätservicen samt läsning av
arbetsplatsinformationen på text-TV. Till
stöd för den service som de enskilda kunder-
na använder självständigt finns också arbets-
förvaltningens riksomfattande telefontjänst,
som ger information om lediga arbetsplatser
och utbildningsmöjligheter samt stöd för an-
vändningen av nättjänsterna. I den plan för
arbetssökande som föreslås i 5 kap. kommer
man med den arbetslöse arbetssökande över-
ens om användningen av självbetjäning och
service som han eller hon kan använda på
egen hand.

Om självbetjäningen eller den service som
kunden kan använda på egen hand inte leder
till att han eller hon finner någon arbets- eller
utbildningsmöjlighet, tillhandahåller arbets-
kraftsbyrån i enlighet med kundens service-
behov specificerad och individuell väg-
lednings- och rådgivningsservice. Personlig
service baserar sig alltid på växelverkan, be-
dömning av kundens servicebehov och situa-
tion och prövning av specificerade serviceal-
ternativ. Personlig service är bl.a. personliga
arbets- och utbildningserbjudanden, rådgiv-
ning och handledning när en person söker sig
till utbildning, kompetenskartläggning och
utarbetande av en plan för arbetssökande.

Arbetsgivarens självbetjäning består av
bl.a. sökning av information om sysselsätt-
ning och arbetsmarknaden och anmälan om
lediga arbetsplatser på arbetsförvaltningens
webbsidor, nätservice som baserar sig på
kontaktidentifikationer, sökning av arbetssö-
kande bland arbetssökarpresentationerna på
arbetsförvaltningens webbplats och en riks-
omfattande telefontjänst dit arbetsgivaren
kan anmäla lediga arbetsplatser och få stöd i
användningen av nättjänsterna. Man kommer
överens med arbetsgivaren om användningen
av lämpliga former av arbetskraftsservice
och arbetsgivaren erbjuds enligt behov
skräddarsydd service för anskaffning av ar-
betskraft eller service för personalutveckling.
Personlig service för arbetsgivarna är rådgiv-
ning gällande tillgången på och anskaffning
av arbetskraft samt sökning och presentation
av kandidater.

Bestämmelsen i 2 mom. gällande anord-
nande av kompletterande service motsvarar i
sak 3 § 2 mom. lagen om arbetskraftsservice.
Förändringarna på arbetsmarknaden och
kundernas föränderliga behov förutsätter att
arbetskraftsbyråerna är smidiga och reagerar
snabbt när det gäller att utveckla och tillhan-
dahålla service. Arbetskraftsbyråernas servi-
ce kan stödas och kompletteras med service
som ordnats i enlighet med kundernas servi-
cebehov. Kompletterande service är bl.a. re-
kryteringskampanjer, arbetssöknings- och
annan gruppservice samt kartläggningar av
yrkesskickligheten.

I 3 mom. föreslås bli bestämt om köp av
tjänster. Bestämmelsen motsvarar i sak 3 § 3
mom. lagen om arbetskraftsservice. Arbets-
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kraftsbyrån skall kunna köpa service eller
ordna eller köpa service tillsammans med
andra aktörer, förutsatt att det är ekonomiskt
fördelaktigt samt ändamålsenligt med tanke
på arbetskraftsbyråns arbete och målen för
den offentliga arbetskraftsservicen. I sam-
band med den fortsatta reformen av arbets-
kraftspolitiken rekommenderades att an-
skaffningen av arbetskraftsservice utökas.
Genom anskaffning av service kan arbets-
kraftsbyråerna frigöra resurser inom kund-
servicepersonalen för att sköta arbets-
kraftsbyråernas centrala uppgiftsområden
och för att betjäna sådana kunder som sär-
skilt drar nytta av personlig service vid ar-
betskraftsbyrån. Sedan 2002 har arbets-
kraftsbyråerna i form av kompletterande
tjänster kunnat skaffa t.ex. service i anslut-
ning till det s.k. jobbsökarförsöket. Som ett
exempel på service som ordnas tillsammans
med andra aktörer kan nämnas det samarbete
som likaså 2002 inleddes med Folkpensions-
anstalterna och kommunerna i samservice-
ställena. På det sätt som beskrivs nedan i 6
kap. kan arbetskraftspolitisk vuxenutbildning
fortfarande skaffas som gemensam anskaff-
ning med företag.

2 §. Bedömning av behovet av service och
tillhandahållande av service. Innehållet i 1
mom. motsvarar huvudsakligen de principer
som nämns i gällande 4 § lagen om arbets-
kraftsservice och i 1 och 4 § förordningen om
arbetskraftsservice och enligt vilka kundens
servicebehov står som utgångspunkt för till-
handahållandet av service. Enligt 4 § lagen
om arbetskraftsservice baserar servicen sig
på kundernas behov och fria val, och de
främjar enskilda personers möjligheter att få
arbete och kvarstå på den fria arbetsmarkna-
den samt arbetsgivarens möjligheter att få ar-
betskraft och utvecklingen av personalen.

De ständiga förändringarna i arbetslivet in-
nebär att etablerade yrkesstrukturer bryts och
bestående karriärer blir instabila i och med
att produktionen blir flexibel. Den strukturel-
la arbetslösheten ökade till följd av den eko-
nomiska depressionen. Också kraven på yr-
kesskicklighet och kunnande i arbetslivet
förändras ständigt. Problemen och servicebe-
hovet för arbetskraftsbyråernas kunder har
också förändrats. Vid arbetskraftsbyråerna
har det samtidigt blivit allt viktigare att finna

sådana kanaler och tjänster för de enskilda
kunderna som främjar deras möjligheter att
få arbete samt att hjälpa dem uppfatta sina
kompetens- och utvecklingsbehov. Inom ar-
betsgivarservicen har snabba och smidiga re-
kryteringstjänster accentuerats, individuellt
skräddarsydd service för anskaffning av ar-
betskraft samt tillhandahållande av yrkesut-
bildning utgående från arbetslivets och före-
tagens behov. Det blir allt viktigare att ar-
betskraftsbyrån beaktar kundernas förvänt-
ningar på servicen när den erbjuder och ord-
nar arbetskraftsservice. Genom att bedöma
behovet av service får man information om
hur kundernas behov inriktas på olika former
av service på arbetskraftsbyrå-, region- och
riksnivå. På så sätt fås ytterligare information
för allokering av resurserna och stöds analy-
ser i anslutning till resultatstyrningen och
skapas förutsättningar för en regionalisering
av strategin för arbetsförvaltningen.

Kundens deltagande i definitionen av sitt
behov av service är en oundgänglig för-
utsättning för att den service som arbets-
kraftsbyrån tillhandahåller skall leda till öns-
kat resultat eller önskad lösning. Servicebe-
hovet bedöms tillsammans med kunden, och
efter bedömningen kommer man överens om
den service som skall tillhandahållas. För be-
dömningen av enskilda kunders servicebehov
förutsätts ofta personliga diskussioner mellan
arbetskraftsbyrån och kunden samt tillräckli-
ga uppgifter om kundens förväntningar, situ-
ation och egna mål.

I början av 2002 gav arbetsministeriet ar-
betskraftsbyråerna en anvisning om arbets-
praxis, enligt vilken servicebehovet för varje
arbetssökande som anmäler sig som arbets-
sökande skall bedömas och bedömningen in-
föras i kundens uppgifter om arbetssökanden.
Om bedömning av servicebehovet för en ar-
betslös arbetssökande bestäms i 10 c § 1
mom. lagen om arbetskraftsservice. Bestäm-
melsen motsvarar i sak den bestämmelse som
föreslås nedan i 5 kap. 2 § 1 mom. Service-
behovet bedöms i samband med intervjun för
arbetssökande och införs i planen för arbets-
sökande. På motsvarande sätt bedöms arbets-
givarens servicebehov genom den prognosti-
seringsverksamhet som nämns i 2 kap. 1 §
samt i samband med arbetskraftsbyråernas
besök hos arbetsgivaren och i samband med
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uppdragsavtal.
Om målen för serviceutbudet föreslås bli

bestämt i 2 mom. Utgångspunkterna i 1—3
punkten motsvarar delvis ovan beskrivna 4 §
lagen om arbetskraftsservice samt 3 § för-
ordningen om arbetskraftsservice. Eftersom
bestämmelsen gäller den offentliga arbets-
kraftsservicen som helhet, föreslås att syftet
med den gällande sysselsättningslagen och
sysselsättningsförordningen tas in i 4 och 5
punkten, dvs. att främja arbetslösa arbetssö-
kande möjligheter att få arbete och förebygga
att de blir utslagna på arbetsmarknaden.

Paragrafens 3 mom. motsvarar principen
om fritt val av service enligt 4 § lagen om ar-
betskraftsservice och innehållet i 16 § för-
ordningen om arbetskraftsservice. Kundens
rätt att kontakta någon annan än en viss ar-
betskraftsbyrå skall kunna begränsas bara
genom lag eller förordning. En sådan begrän-
sande bestämmelse för arbetslösa arbetssö-
kande finns för närvarande i 7 § lagen om ar-
betsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Genom
förordning av statsrådet har dessutom före-
skrivits att ansökan om vissa stöd och förmå-
ner skall lämnas till en viss arbetskraftsbyrå.

3 §. Serviceprocessens framskridande. I 2
kap. 2 § beskrivs på principnivå den öppna
arbetsmarknadens prioritet i förhållande till
sysselsättningsanslagen. I denna paragraf fö-
reslås bli bestämt om grunderna för arbets-
kraftsbyråns serviceprocess i fråga om den
service som erbjuds individuella arbetsgivar-
kunder och enskilda kunder.

Bestämmelsen i 1 mom. om att stödjande
av informationsservice samt service som
kunden kan använda själv prioriteras och om
effektiverad service motsvarar 4 § för-
ordningen om arbetskraftsservice. Bestäm-
melsen i 2 mom. om stödjande av syssel-
sättningen av arbetslösa arbetssökande med
hjälp av sysselsättningsanslag motsvarar för-
sta meningen i 16 § 2 mom. Sysselsätt-
ningslagen.

I 3 mom. bestäms om prioritetsordningen
vid sysselsättning med hjälp av syssel-
sättningsanslag. Bestämmelsen motsvarar i
sak 16 § 2 mom. sysselsättningslagen. Det
föreslås att det oklara och otydliga uttrycket
om skyldighet att ”ge de arbetssökande vil-
kas behov av arbete är störst företräde” er-
sätts med en exaktare formulering, enligt vil-

ken med sysselsättningsanslag skall syssel-
sättas i synnerhet långtidsarbetslösa, unga
och handikappade samt förebyggas förlängd
arbetslöshet och utjämnas regionala skillna-
der i arbetslösheten. Ordalydelsen är den-
samma som i 1 § 2 mom. Sysselsättnings-
förordningen.

4 §. Hänvisning till andra myndigheters
service. Paragrafen motsvarar i sak 17 § 3
och 4 mom. lagen om arbetskraftsservice,
vilka gäller hänvisning till social- och hälso-
vårdsmyndigheternas service, till reha-
biliteringsservice och till arbetsverksamhet i
rehabiliteringssyfte samt information om re-
habiliteringstjänster. Bestämmelsen har för-
tydligats uttrycksmässigt.

5 §. Registrering som arbetssökande. Ser-
vicen inom den offentliga arbets-
kraftsservicen är i princip öppen. Om det inte
bestäms annorlunda, finns det inga ålders-
gränser för erhållandet av servicen och det
förutsätts inte att en enskild kund är arbets-
lös. Registrering som arbetssökande förut-
sätts inte heller för erhållande av service eller
stöd och förmåner. Registrering förutsätts
inte för t.ex. yrkesvals- och karriärplane-
ringsservice, arbetskraftspolitisk vuxenut-
bildning och i regel inte heller för arbetsför-
medlingsservice. Registrering som arbetssö-
kande är emellertid förutsättning för erhål-
lande av personlig arbetsförmedlingsservice,
och registrering som arbetslös arbetssökande
förutsätts för att sysselsättningen skall stödas
med sysselsättningsanslag samt för vissa
andra stöd och förmåner som avses nedan.
Registrering som arbetslös arbetssökande är
dessutom en förutsättning för utkomstskydd
under arbetslöshetstiden och också för ut-
komststöd, om behovet av utkomststöd i för-
sta hand beror på arbetslöshet.

Så som konstaterats ovan är registreringen
förenad med betydande rättsverkningar för
enskilda kunder. I samband med regist-
reringen förutsätts dessutom att arbetssökan-
den lämnar sådana uppgifter om sig själv
som behövs för tillhandahållandet av service
och beviljandet av förmåner. I synnerhet i
fråga om arbetslösa kan uppgifterna ofta vara
känsliga uppgifter om hans eller hennes situ-
ation, hälsotillstånd och ekonomiska ställ-
ning. I lagen om offentlig arbetskraftsservice
föreslås därför bestämmelser om registrering
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som arbetssökande och om dess rättsverk-
ningar. Bestämmelserna motsvarar huvud-
sakligen gällande praxis men på lagnivå är de
mera detaljerade än för närvarande. Bestäm-
melser om registrering som arbetssökande
och om arbetsansökans giltighet bestäms
dessutom i 6 och 7 §. I propositionen med
förslag till lag om utkomstskydd för arbetslö-
sa föreslås på motsvarande sätt att bestäm-
melserna om anmälan som arbetssökande
och om förnyad arbetsansökan upphävs i la-
gen om utkomstskydd för arbetslösa och att
det i lagen hänvisas till lagen om offentlig
arbetskraftsservice.

Det föreslås att det nuvarande begreppet
"anmälan" i bestämmelserna om sökande av
arbete ersätts med uttrycken "registreras som
arbetssökande på begäran" och "giltig-
hetstiden för arbetsansökan", vilka lämpar sig
bättre när det är fråga om serviceverksamhet.
Bestämmelsen i 1 mom. motsvarar till största
delen innehållet i gällande 10 a § 1 och 2
mom. lagen om arbetskraftsservice. I be-
stämmelsen beaktas dock möjligheten till
elektronisk kommunikation samt förfarandet
för s.k. gruppermittering. I momentet föreslås
dessutom ett bemyndigande att genom för-
ordning av statsrådet utfärda bestämmelser
om de förfaranden som skall iakttas vid regi-
streringen.

Kunderna står ofta i kontakt med arbets-
kraftsbyrån per e-post, och de kan tillställa
arbetskraftsbyrån ändringsuppgifter såväl per
e-post och telefon som via nätservicen. Nät-
servicen utvecklas ständigt och målet är att
den som söker arbete i fortsättningen också
skall kunna anmäla sig som kund via nätser-
vicen.

För att förmåner som hänför sig till arbets-
lösheten skall bli anhängiga förutsätts dock i
praktiken personliga besök på arbetskraftsby-
rån. Långvarig praxis har emellertid varit att
personliga besök inte förutsätts vid s.k.
gruppermitteringar, utan de arbetstagare som
nämns i det meddelande om permittering
som arbetsgivaren skickat till arbetskraftsby-
rån jämställs med arbetssökande, vilket inne-
bär att de är berättigade till utkomstskydd för
arbetslösa för den arbetslöshetstid som anges
i permitteringsmeddelandet. Vid gruppermit-
teringar baserar sig arbetsgivarens anmäl-
ningsskyldighet på en uttrycklig bestämmelse

i arbetsavtalslagen.
I 2 mom. föreslås en allmän princip om

öppen offentlig arbetskraftsservice.
I dag kan enskilda kunder införas i ett sär-

skilt register som sökande av en enskild ser-
viceform, t.ex. arbetskraftspolitisk vuxen-
utbildning och yrkesvals- och karriärpla-
nering. En sådan enskild kund anses emeller-
tid inte ha registrerats som arbetssökande. I 2
mom. föreslås en bestämmelse om denna
möjlighet och om dess rättsverkan.

Enligt 10 a § 2 mom. lagen om arbets-
kraftsservice skall enskilda kunder informe-
ras om att deras kunduppgifter har registre-
rats i datasystemet. Det föreslås att bestäm-
melsen tas in i 3 mom., som förutom registre-
rade arbetssökande också gäller andra en-
skilda kunder, t.ex. sådana som bara söker en
enskild serviceform, om deras uppgifter regi-
streras

6 §. Giltighetstiden för arbetsansökan. Be-
stämmelsen i 1 mom. Gällande tidpunkten
för när en arbetsansökan träder i kraft mot-
svarar huvudsakligen innehållet i 10 b § 1
mom. lagen om arbetskraftsservice.

Bestämmelserna om när arbetsansökan
upphör att gälla i 2 mom. 1 och 2 punkten
motsvarar gällande 10 b § 2 mom. lagen om
arbetskraftsservice. Bestämmelsen i 3 punk-
ten är däremot ny. I propositionen med för-
slag till lag om utkomstskydd för arbetslösa
föreslås bli bestämt att vägran att delta i åt-
gärder som syftar till att klarlägga arbetsför-
mågan och arbetskonditionen inte längre
skall leda till en viss tid utan ersättningar.
Det här skall gälla också om det inte finns
någon giltig orsak till förfarandet. På de
grunder som framförts i detaljmotiveringen i
propositionen med förslag till lag om ut-
komstskydd för arbetslösa föreslås bli be-
stämt att arbetsansökan inte längre skall vara
i kraft efter det att en person vägrat delta i
nämnda åtgärder som arbetskraftsmyndighe-
ten erbjudit. Till skillnad från gällande lag
om utkomstskydd för arbetslösa förutsätts
inte att vägran upprepas, men däremot upp-
hör sökande av arbete bara i sådana situatio-
ner där den aktuella utredningen om arbets-
förmågan eller arbetskonditionen skulle ha
varit nödvändig för att bedöma den arbetssö-
kandes servicebehov och därmed med tanke
på tillhandahållandet av offentlig arbets-
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kraftsservice. Nedan i 4 kap. 5 § 2 mom. be-
stäms om bedömningen av behovet av utred-
ningar i samband med intervjun för arbetssö-
kande. Med åtgärder som syftar till att utreda
arbetsförmågan och arbetskonditionen avses
på motsvarande sätt som för närvarande un-
dersökningar som klarlägger hälsotillståndet
och konsultering av sakkunniga i anslutning
till detta. Bestämmelsen skall inte tillämpas
på arbetsprövningar på arbetsplatsen och inte
heller på andra i 8 kap. avsedda arbetsmark-
nadsåtgärder. Om påföljder vid vägran att
delta i dessa föreslås bli bestämt i lagen om
utkomstskydd för arbetslösa.

7 §. Registrering av utlänningar som ar-
betssökande. Lagen om arbetskraftsservice
tillämpas på personer som saknar finskt
medborgarskap i enlighet med bestäm-
melserna i internationella överenskommelser
som är bindande för Finland och med beak-
tande av vad som särskilt bestäms om dessa
personers utförande av arbete. I fråga om ut-
ländska medborgare och statslösa förutsätts i
allmänhet att de har obegränsad rätt att arbeta
i Finland. Med finska medborgare har dess-
utom jämställts personer som har rätt att
permanent vistas i landet, om de har arbets-
tillstånd som gäller en viss bransch. Be-
stämmelsen motsvarar 2 § lagen om arbets-
kraftsservice, vilken gäller nämnda principer,
2 § förordningen om arbetskraftsservice som
kompletterar nämnda lagrum samt 26 § sys-
selsättningslagen.

Den ändring av utlänningslagen som be-
reds medför eventuellt ändringar i innehållet
i den föreslagna paragrafen.

8 §. Information till arbetssökande. Para-
grafen motsvarar 10 a § 4 mom. lagen om ar-
betskraftsservice. Arbetskraftsbyråns skyl-
dighet att informera om sina tjänster och åt-
gärder inbegriper skyldighet att informera de
arbetssökande om de rättigheter i anslutning
till tjänsterna och åtgärderna som föreskrivs i
denna lag.

9 §. Allmänna skyldigheter för arbetslösa
arbetssökande. Paragrafen är ny. Eftersom
avsikten är att lagen om offentlig arbets-
kraftsservice utöver rättigheterna också skall
innehålla de viktigaste skyldigheterna, före-
slås i 9 § en allmän bestämmelse om arbets-
lösa arbetssökande. Bestämmelsen motsvarar
i sak gällande 2 § 3 mom. lagen om utkomst-

skydd för arbetslösa och 1 a § lagen om ar-
betsmarknadsstöd, vilka enligt propositionen
med förslag till lag om utkomstskydd för ar-
betslösa skall sammanföras i 1 kap. 3 § i den
nya lagen om utkomstskydd för arbetslösa.
Med service som stöder sökande av arbete
avses i första hand planen för arbetssökande,
om vilken bestäms nedan.

Paragrafen har karaktär av en allmän be-
stämmelse om syftet, och en arbetslös kan
inte förvägras service eller förmåner enbart
med stöd av den.

10 §. Anmälan om arbetsplatser. Bestäm-
melsen i 1 mom. motsvarar 5 § 2 och 3 mom.
lagen om arbetskraftsservice. Avsikten är att
bestämmelser om verkställigheten av anmäl-
ningsskyldigheten vid statliga ämbetsverk
och inrättningar skall utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. Ett specificerat bemyndi-
gande att utfärda förordning om detta före-
slås i lagen.

Bestämmelsen i 2 mom. är ny. I 4 kap. 3 §
1 mom. föreslås bli bestämt att arbets-
förmedlingsservice för arbetsgivare skall till-
handahållas enligt uppdrag, om inte något
annat bestäms genom lag. I de gällande la-
garna finns inte några bestämmelser med
stöd av vilka arbetskraftsbyrån kan vägra ta
emot en arbetsplats som anmälts av arbetsgi-
varen, även om platsanmälan är uppenbart
osaklig eller om det på basis av arbetsgiva-
rens tidigare förfarande, t.ex. obetalda löne-
garantier, finns grundad anledning att miss-
tänka att den arbetssökande som förmedlas
till arbetsplatsen inte kommer att få lön för
det arbete han eller hon utför. I praktiken
finns det rätt få dylika fall, några tiotal eller
högst hundratals per år. Å andra sidan har ut-
vecklingen av arbetsförmedlingsservicen, i
synnerhet webbaserad och annan elektronisk
arbetsplatsinformation, lett till att uppgifter
om arbetsplatser sprids betydligt snabbare
och till en större grupp personer än tidigare.
Det är därför nödvändigt att ange grunderna
för när den offentliga myndigheten kan vägra
ta emot en platsanmälan, om anmälan inte
harmonierar med förpliktelserna enligt lag-
stiftningen. Om förvägran av service på den
grunden att arbetsgivarens verksamhet i öv-
rigt inte är godtagbart och om den service
som skall förvägras föreslås bli bestämt i 4
kap. 7 §.
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En arbetsgivare skall kunna förvägras of-
fentlig arbetsförmedlingsservice i situationer
där arbetsgivarens platsanmälan strider mot
det lagstadgade diskrimineringsförbudet, ar-
betsuppgifterna strider mot lag eller anställ-
ning av de personer som söks strider mot lag
och arbetsgivaren inte på uppmaning av ar-
betskraftsbyrån rättar sin platsanmälan. I
praktiken bryter sådana platsanmälningar
mot det diskrimineringsförbud eller det krav
på opartiskt behandlande som föreskrivs i 2
kap. 2 § 4 mom. arbetsavtalslagen eller det
förbud mot diskriminerande annonsering som
föreskrivs i 14 § lagen om jämställdhet mel-
lan kvinnor och män eller i dem söks min-
deråriga för arbetsuppgifter där det strider
mot lagen om unga arbetstagare att anställa
dem.

4 kap. Arbetsförmedlingsservice

I fråga om den offentliga arbetskrafts-
servicen har bestämmelserna om arbets-
förmedling omgrupperats bl.a. så att i kapitlet
har tagits in sådana gällande allmänna be-
stämmelser om arbetskraftsservicen som ka-
raktäriseras av att de hänför sig till arbets-
förmedlingen. I kapitlet bestäms förutom om
arbetsförmedlingsservice som ordnas som of-
fentlig arbetskraftsservice även om vissa
skyldigheter som gäller privat arbetskrafts-
service.

I lagen tas in bestämmelser om avgiftsbe-
lagd särskild service som erbjuds arbetsgi-
varkunder i form av offentlig arbetskraftsser-
vice. Innehållet i bestämmelserna motsvarar
gällande praxis. Som särskild service erbju-
der arbetskraftsbyrån service som är mera
omfattande och mera ingående än basservi-
cen. Gränsdragningen gentemot avgiftsbe-
lagda tjänster förutsätter att också den av-
giftsfria basservicen inom arbetsförmedling-
en regleras mera heltäckande än för närva-
rande genom lag.

1 §. Arbetsförmedling. Det viktigaste syftet
med arbetsförmedlingsservicen är att främja
en så effektiv och ändamålsenlig placering av
arbetskraften som möjligt så att arbetsgivaren
får den arbetstagare som är lämpligast och
bäst för den utbjudna arbetsplatsen och ar-
betstagaren det arbete han eller hon bäst för-
mår utföra. Denna bestämmelse om grunder-

na för arbetsförmedlingen finns i 6 § 1 mom.
lagen om arbetskraftsservice, och föreslås i
det aktuella 1 § 1 mom.

I lagstiftningen om arbetskraftsservice
finns på flera punkter bestämmelser om de
principer som särskilt hör samman med ar-
betsförmedlingen, t.ex. avtalsfrihet när ar-
betsavtal ingås, den rätt att välja arbeta och
yrke som tryggats i 18 § 1 mom. grundlagen
samt anknytningen av arbetskraftsservicen
med den öppna arbetsmarknaden. Sådana be-
stämmelser finns för närvarande i 4 § 2 mom.
och 7 § lagen om arbetskraftsservice samt i
7 § 1 mom. förordningen om arbetskraftsser-
vice. Det föreslås att bestämmelserna sam-
manställs. Om arbetsgivarens och arbetstaga-
rens avtalsfrihet samt fria val som grund för
tillhandahållandet av arbetsförmedlingsservi-
ce föreslås bli bestämt i 1 mom. Syftet med
arbetsförmedlingen kompletteras dessutom
med en bestämmelse om att genom arbets-
förmedlingen stöds arbetskraftens möjlighe-
ter att kvarstå på den öppna arbetsmarkna-
den.

I fråga om arbetskraftens internationella
rörlighet och beaktandet av detta motsvarar 2
mom. gällande lagstiftning. En allmän be-
stämmelse om verkningarna av inter-
nationaliseringen på arbetsmarknaden finns i
3 § 4 mom. lagen om arbetskraftsservice. De
behov som den internationella rörligheten
föder inom verkställigheten av offentlig ar-
betskraftsservice hänför sig till största delen
till arbetsförmedlingen. I lagen föreslås en ny
bestämmelse enligt vilken arbetskraftsbyråns
arbetsförmedlingsservice omfattar rådgivning
i fråga om de tillstånd som krävs för att ut-
länningar skall få arbeta. Om uppehålls- och
arbetstillstånd bestäms i utlänningslagen
(378/1991). Det ökade antalet invandrare och
det ökade behov av utländsk arbetskraft som
kan förutses understryker betydelsen av ar-
betskraftsmyndigheternas uppgifter i anslut-
ning till arbetstillstånd. Enligt betänkandet av
utlänningsarbetsgruppen (Inrikesministeriets
publikationsserie 12/2001) bör arbetstill-
stånd, som enligt betänkandet bör ändras till
arbetstagares uppehållstillstånd, kunna sökas
i två steg så att arbetskraftsmyndigheten prö-
var arbetsmarknadsförutsättningarna för be-
viljande av tillstånd. Därefter kan utlän-
ningsverket förvägra tillstånd bara om det
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finns sådana hinder för beviljandet som hän-
för sig till allmän ordning eller säkerhet.

På internationell arbetsförmedling tilläm-
pas de allmänna principer för arbetsförmed-
ling som anges i 1 mom. Närmare bestäm-
melser om arbetsförmedling från Finland till
utlandet och från utlandet till Finland finns i
3 kap. förordningen om arbetskraftsservice,
där det också bestäms om internationell rör-
lighet för praktikanter. Avsikten är att be-
stämmelser om dessa på samma sätt som för
närvarande skall utfärdas genom förordning
av statsrådet. I paragrafen föreslås ett speci-
ficerat bemyndigande att utfärda förordning
om detta.

2 §. Förbud att ta ut avgifter för arbets-
förmedling. Bestämmelsen motsvarar 16 §
lagen om arbetskraftsservice. Avsikten är att
i 1 mom. avsedd arbetsförmedlingsservice
som har direkt sysselsättande verkan i analo-
gi med gällande 17 § förordningen om ar-
betskraftsservice skall definieras genom för-
ordning av statsrådet. I paragrafen föreslås
ett bemyndigande att utfärda förordning om
detta.

I 3 mom. hänvisas på motsvarande sätt som
i 21 § 1 mom. lagen om arbetskraftsservice
till vad som i strafflagen bestäms om arbets-
förmedlingsbrott. Bestämmelser om arbets-
förmedlingsbrott finns i 47 kap. 6 § 1 mom.
strafflagen, där gärningsbeskrivningen mot-
svarar 1 och 2 mom.

3 §. Arbetsförmedlingsservice för arbetsgi-
varkunder. Tillhandahållandet av arbetsför-
medlingsservicen för arbetsgivarkunder base-
rar sig också på servicebehovet och arbetsgi-
varens situation. I syfte att säkerställa detta
och effektivera arbetsgivarservicen som ett
led i reformen av arbetskraftspolitiken över-
går man i tilltagande grad i riktning mot av-
talskundrelationer. Praktiska åtgärder som
hänför sig till upprättandet av avtals-
kundrelationer är bl.a. utökade möjligheter
för arbetsgivaren att registrera arbetsplatser
och uppdatera uppgifterna med hjälp av In-
ternet, egna arbetskraftsrådgivare och servi-
cekort som behövs för att precisera service-
behovet.

I 1 mom. föreslås en bestämmelse om det-
ta, enligt vilken arbetskraftsbyrån skall för-
medla ledigförklarade arbetsplatser och andra
arbetsmöjligheter enligt arbetsgivarens plats-

anmälan eller annat uppdrag, om det inte be-
stäms annorlunda. Med andra arbets-
möjligheter avses arbete utan anställnings-
förhållande, som kan innebära verksamhet
som företagare, deltagande i arbetsmarknads-
åtgärder enligt 8 kap. och t.ex. arbete som
närståendevårdare. Arbetsförmedlingsservice
liksom vissa andra tjänster som den offentli-
ga arbetskraftsservicen tillhandahåller skall
kunna förvägras arbetsgivaren bara på grund
av arbetsgivarens verksamhet eller eget för-
farande på de grunder som anges i 7 § och i 3
kap. 10 § 2 mom.

I 2 mom. bestäms närmare om arbets-
förmedlingsservice som tillhandahålls arbets-
givarkunder. Momentet motsvarar 7 § 3
mom. förordningen om arbetskraftsservice.
Där uppräknas de former av arbetsförmed-
lingsservice som enligt 2 kap. 5 § 1 mom.
skall tillhandahållas avgiftsfritt.

4 §. Arbetsförmedlingsservice för enskilda
kunder. Det föreslås att arbetsförmedlings-
service för enskilda kunder tas in i en sär-
skild paragraf. Bestämmelserna i 1 och 2
mom. motsvarar 7 § 2 mom. förordningen
om arbetskraftsservice. Till denna del har be-
stämmelserna moderniserats och preciserats
genom ett omnämnande av främjande av fö-
retagande i 1 punkten och arbetsök-
ningsträning i 3 punkten.

Syftet med lagförslaget är att av de orsaker
som framgår av motiveringen till 3 kap. 5 §
på lagnivå klarlägga registreringen som ar-
betssökande och dess rättsverkningar. I 2
mom. föreslås därför bli bestämt att för att få
service som gäller registrering och upprätt-
hållande av uppgifter om arbetssökande, per-
sonlig arbetsförmedling och arbetssökarpre-
sentation för arbetsgivaren skall en enskild
kund vara registrerad som arbetssökande.
Om detta bestäms för närvarande i 16 § 2
mom. förordningen om arbetskraftsservice.
Registrering och upprätthållande av uppgifter
i anslutning till arbetssökande enligt 4 punk-
ten förpliktar arbetskraftsbyrån att se till att
de uppgifter som enskilda kunder uppgett re-
gistreras i informationssystemet för kundbe-
tjäningen och att uppgifterna hålls tidsenliga.

Bestämmelsen i 3 mom. om rätt till en plan
för arbetssökande motsvarar principen i
10 c § 1 mom. lagen om arbetskraftsservice.
Den plan för arbetssökande som utarbetats i
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samarbete mellan den enskilda kunden och
arbetskraftsbyrån utgör också ett centralt led
i arbetsförmedlingsservicen för enskilda
kunder. I planen för arbetssökande införs så-
dana gemensamt övervägda mål, tjänster och
åtgärder som stöder kundens sökande av ar-
bete och främjar hans eller hennes möjlighe-
ter att placeras i arbete eller utbildning. Pla-
nen för arbetssökande syftar också till att
främja enskilda kunders sökande av arbete på
egen hand. Planen för arbetssökande ligger
till grund inte bara för arbetsförmedlingen
utan också för tillhandahållandet av övrig of-
fentlig arbetskraftsservice. I momentet före-
slås dessutom en allmän bestämmelse om in-
tervjuer för arbetssökande, där det centrala
målet är att skapa en grund för utarbetandet
av planen för arbetssökande. Enligt bestäm-
melsen syftar intervjuerna för arbetssökande
till att erbjuda en möjlighet att se över och
revidera planen för arbetssökande. Närmare
bestämmelser om planen för arbetssökande,
utarbetandet och revideringen av den föreslås
i 5 kap. I momentet föreslås dessutom ett
bemyndigande att utfärda förordning, med
stöd av vilket kompletterande bestämmelser
om serviceprocessens framskridande samt in-
tervjuer och planer för arbetssökande skall
utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 §. Intervjuer för arbetssökande. Para-
grafen motsvarar 10 d § lagen om arbets-
kraftsservice. I paragrafen stryks hänvis-
ningen till den tidtabell för intervjuer för ar-
betssökande som arbetsministeriet bestäm-
mer för ett år i sänder. I praktiken bestäms
tidtabellen också för närvarande i samband
med resultatstyrningen och inte genom ad-
ministrativa beslut. En bestämmelse om re-
sultatstyrning föreslås i 1 kap. 3 § 2 mom.

6 §. Avgiftsbelagd särskild service för ar-
betsgivarkunder. Paragrafen är ny. Med stöd
av den föreslagna paragrafen skall arbetsmi-
nisteriet kunna bestämma vid vilken arbets-
kraftsbyrå avgiftsbelagd särskild service som
kompletterar arbetsförmedlingen skall ordnas
för arbetsgivarkunderna. Genom att koncent-
rera den avgiftsbelagda servicen för arbetsgi-
vare till vissa arbetskraftsbyråer försöker
man dels nå en hög standard på servicen, dels
god kontroll av ekonomin och uppföljningen
genom att prissättningen sker på enhetliga
grunder. Genom ett beslut om avgiftsbelagda

prestationer som utfärdas med stöd av lagen
om grunderna för avgifter till staten bestäm-
melser ministeriet om grunderna för de avgif-
ter som tas ut för servicen för arbetsgivar-
kunder.

I paragrafen bestäms dessutom om hurdan
avgiftsbelagd service för arbetsgivarkunder
som i regel skall ordnas vid de arbetskrafts-
byråer som utsetts för uppgiften. Enligt för-
slaget skall arbetskraftsbyrån ordna sådan
avgiftsbelagd service som kompletterar ar-
betsförmedlingen. Sådan service är avgifts-
belagd särskild service som svarar mot ar-
betsgivarkundernas behov och som hänför
sig till minskning av personal eller utveck-
ling av personalen och arbetsgemenskapen
(personallösningar) och uthyrning av arbets-
tagare som erbjuds för arbetsgivarnas an-
skaffning av tillfällig arbetskraft (perso-
naluthyrning). Med stöd av 4 mom. skall
närmare bestämmelser om innehållet i dessa
utfärdas genom förordning av statsrådet.

Personallösningar: Med service i anslut-
ning till personalrekrytering avses att kandi-
dater för en ledig arbetsplats också söks på
bredare front än i arbetskraftsförvaltningens
personregister och också med hjälp av andra
informationskanaler inom arbetskraftsför-
valtningen. Här är det fråga om service som
skräddarsytts från fall till fall enligt arbetsgi-
varkundens behov. Servicen kan innefatta
bl.a. utformning av platsanmälningar, svar på
förfrågningar, mottagande och genomgång
av skriftliga ansökningar samt intervjuer med
kandidaterna. Lämplighetsbedömningar ut-
gör ett viktigt led i rekryteringsservicen.
Ambitionen är att ge arbetsgivarkunden en så
ingående personbedömning av kandidaterna
som möjligt till stöd för besluten. Vid be-
dömningarna kan man utöver intervjuer ock-
så använda mångsidiga och tillförlitliga psy-
kologiska testmetoder och simuleringar. Ar-
betsgivarkunden får alltid ett skriftligt utlå-
tande om bedömningen. I utlåtandet ingår
också rekommendationer i fråga om valet.

Service i anslutning till minskning av per-
sonalen handlar om att skapa förutsättningar
för omplacering i syfte att kvarstå i arbetsli-
vet. I en situation där personalen minskas kan
ett individuellt träningsprogram göras upp
för den person eller de grupper som sägs upp,
vilket syftar till främja deras möjligheter att
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snabbt omplaceras. Träningen kan omfatta
t.ex. hantering av krissituationer, information
om arbetsmöjligheterna vid den aktuella tid-
punkten eller på längre sikt, presentation av
olika utbildningsalternativ och alternativ i
fråga om företagsverksamhet och arbets-
sökningsträning. Hit kan också höra person-
liga samtal och uppgörande av syssel-
sättningsplaner.

Service för utveckling av personalen och
arbetsgemenskapen omfattar utbildnings-
helheter för personalen, arbetsgrupper och
arbetsgemenskapens ledning. Utvecklings-
möjligheterna för de anställda i arbets-
gemenskapen kan klarläggas genom resurs-
kartläggningar. Det finns också metoder för
att analysera hur arbetsgemenskapen funge-
rar. Med hjälp av analyserna klarläggs de an-
ställdas uppfattningar om arbets-
gemenskapens värderingar och framgångs-
faktorer, dess interna funktionsduglighet och
belastningen av arbetet. På basis av resulta-
ten gör man upp en utvecklingsplan.

Personaluthyrning: Med personaluthyrning
avses att tillfälligt arbete ordnas i form av
särskild service för arbetsgivaren. En arbets-
tagare som på eget initiativ anmäler sig för
personaluthyrning till arbetskraftsbyrån kan
sysselsättas tillfälligt så, att arbetskraftsbyrån
i egenskap av arbetsgivare mot ersättning
kommer överens om att en arbetssökande
skall användas för tillfälligt arbete under led-
ning och övervakning av en annan arbetsgi-
vare. Vid personaluthyrning ingår arbets-
kraftsbyrån och den arbetssökande ett arbets-
avtal och arbetskraftsbyrån och den som låter
utföra arbetet ett skriftligt hyresavtal. I 4
mom. föreslås i fråga om kollektivavtal som
skall tillämpas vid uthyrningsarbete en hän-
visning till den aktuella paragrafen i arbets-
avtalslagen.

Partnerverksamhet: I det föreslagna 6 § 2
mom. bestäms om underleverans i fråga om
avgiftsbelagd service för arbetsgivarkunder.
Enligt förslaget kan en i 1 mom. avsedd ar-
betskraftsbyrå vars uppgift uttryckligen är att
ordna sådan avgiftsbelagd service som ar-
betsgivarkunder behöver och som komplet-
terar arbetsförmedlingen komma överens
med en annan arbetskraftsbyrå om underle-
veransservice. En sådan partnerbyrå kan del-
ta i marknadsföringen av enskilda service-

former, anskaffningen av uppdrag och till-
handahållet av enskilda tjänster. Genom ett
avtal om underleveransservice definieras på
vilka villkor och genom vilken prissättning
underleveransen skall genomföras. Partner-
byrån fakturerar genom en förvaltningsintern
faktura sin andel av uppdraget hos den servi-
ceproducerande enhet som svarar för upp-
draget. Om flera uppdrag utförs vid partner-
byrån och kunnandet och ekonomin samt
kostnadsuppföljningen utvecklas i och med
verksamheten, kan partnerbyrån genom be-
slut av arbetsministeriet förordnas att perma-
nent ordna avgiftsbelagd service för arbets-
givarkunder. Partnerverksamheten omfattar
inte personaluthyrning.

I 3 mom. föreslås bli bestämt om krav på
lönsamhet och konkurrensneutralitet i fråga
om den avgiftsbelagda särskilda servicen. I
momentet föreslås bli bestämt om lönsam-
heten i fråga om prissättningen av servicen
för arbetsgivarkunder. Lönsamhetskravet ba-
serar sig på bestämmelserna i lagen om
grunderna för avgifter till staten. På det hela
taget bör arbetsförvaltningens avgiftsbelagda
service för arbetsgivarkunder kunna täcka
alla utgifter med de inkomster som flyter in.
Under enstaka år kan kostnadsmotsvarig-
heten också vara lägre, om verksamheten är
lönsam på lång sikt. Enligt paragrafen förut-
sätts i fråga om den särskilda servicen för ar-
betsgivarkunder en lönsamhet som motsvarar
statens allmänna krav på avkastning (4,9 %
år 2002).

När service anordnas gäller det enligt den
föreslagna bestämmelsen att se till att arbets-
förvaltningen inte får en sådan dominerande
ställning på marknaden som avses i 3 § 2
mom. lagen om konkurrensbegränsningar
(480/1992), vilken kan leda till en situation
som strider mot den aktuella lagen. Arbets-
ministeriet skall beakta detta krav när det be-
stämmer i vilken omfattning service kan ord-
nas vid arbetskraftsbyråerna och vilka avgif-
ter som skall tas ut för servicen för att kost-
nadsmotsvarighet skall nås.

7 §. Begränsningar i fråga om servicen för
arbetsgivarkunder. Paragrafen är ny. Som
komplement till 3 kap. 10 § 2 mom. bestäms
om förvägran av offentlig arbetskraftsservice
i syfte att trygga de viktigaste rättigheterna
för arbetstagaren eller för att skydda honom
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eller henne från osakligt bemötande på ar-
betsplatsen. Bestämmelsen blir tillämplig i
situationer där arbetsgivaren i fråga om övri-
ga arbetstagare i väsentlig grad har försum-
mat de skyldigheter som föreskrivs i 2 kap.
arbetsavtalslagen eller väsentligt försummat
skatter eller lagstadgade avgifter. Bestäm-
melsen skall dessutom tillämpas om det är
uppenbart att arbetstagaren förväntas utföra
osedliga arbetsuppgifter eller arbetsuppgifter
som strider mot god sed eller om det finns
grundad anledning att misstänka att arbetet är
förenat med ett uppenbart våldshot eller där
förekommer trakasserier och annat osakligt
bemötande som riktar sig mot arbetstagaren
och som medför olägenheter eller risker för
hans eller hennes hälsa.

För att bestämmelserna skall kunna tillämpas
förutsätts alltid att arbetskraftsbyrån på basis
av arbetsgivarens platsanmälan, de uppgifter
den fått om arbetsgivarens förfarande eller an-
nan tillförlitlig utredning objektivt sett har
grundad anledning att anse att en ledigförkla-
rad arbetsplats är uppenbart osaklig så som be-
stäms ovan. Bestämmelsen innebär inte att ar-
betskraftsbyråerna åläggs utökad skyldighet att
kontrollera eller följa innehållet i platsanmäl-
ningarna, utan arbetskraftsbyråerna skall agera
på basis av de uppgifter som de har om arbets-
givarna t.ex. på grundval av samarbetet på det
lokala planet.

I likhet med 3 kap. 10 § 2 mom. skall be-
stämmelsen enligt 2 mom. tillämpas inte bara
på arbetsförmedlingsservice utan också på
avgiftsbelagd särskild service som tillhanda-
hålls arbetsgivare, anskaffning av arbets-
kraftspolitisk vuxenutbildning för arbetsgiva-
rens behov i form av gemensam anskaffning,
vid beviljande av sysselsättningsstöd samt på
arbetsmarknadsåtgärder som ordnas på ar-
betsplatsen utan anställningsförhållande.

8 §. Privat arbetskraftsservice och till-
ämpning av lagen på den. Privat arbets-
kraftsservice definieras i analogi med nuläget
i 1 mom. Det föreslagna förbudet mot att för-
sätta i olika ställning och förbudet mot att er-
bjuda minderårig arbetskraft motsvarar 3 a §
lagen om arbetskraftsservice. Bestämmelsen
om förbud mot att ta ut avgifter för arbets-
kraftsservice motsvarar 16 § lagen om ar-
betskraftsservice och hänvisningsbestämmel-
sen i 1 a § i nämnda lag.

Om samarbetet mellan offentlig arbets-
kraftsservice och privat arbetskraftsservice
samt om tillsynen över den privata arbets-
kraftsservicen föreslås bli bestämt i 11 kap. 5.

5 kap. Plan för arbetssökande

I kapitlet samlas de bestämmelser om sam-
arbete mellan arbetslösa enskilda kunder och
arbetskraftsbyrån som för närvarande huvud-
sakligen finns i 2 a kap. lagen om arbets-
kraftsservice. Planens centrala ställning i ar-
betskraftsbyråns serviceprocess och bedöm-
ningen av de arbetslösas kunnande betonas
genom rubriceringen av kapitlet. Det föreslås
att de långa bestämmelserna i 2 a kap. lagen
om arbetskraftsservice, vilka innehåller rik-
ligt med paragrafhänvisningar, omgrupperas
och uppdelas på fler paragrafer än för närva-
rande. För att säkerställa balansen mellan ar-
betslösa arbetssökandes rättigheter och skyl-
digheter föreslås att i 6 § tas in en bestäm-
melse om arbetskraftsbyråns skyldigheter när
planen för arbetssökande genomförs.

1 §. Utarbetande av plan för arbetssökan-
de. I paragrafen föreslås grundläggande be-
stämmelser om utarbetandet av planen, revi-
deringen av den samt om tidpunkten för ut-
arbetandet. Bestämmelserna i 1 mom. mot-
svarar i sak den första meningen i 10 c § 1
mom. lagen om arbetskraftsservice, dock så
att om undertecknandet av planen bestäms i
2 § 3 mom., som gäller innehållet i planen.
Om arbetslösa arbetssökandes rätt till en plan
för arbetssökande som stöd för sökandet av
arbete bestäms på allmän nivå i 4 kap. 4 § 3
mom. Motsvarande allmänna bestämmelse
finns dessutom i 1 kap. 3 § 1 mom. i den fö-
reslagna lagen om utkomstskydd för arbets-
lösa.

Vad som i 1 mom. bestäms om utarbetan-
det av en specificerad plan för arbetssökande
och om tidpunkten för utarbetandet motsva-
rar den första meningen i 10 c § 2 mom. la-
gen om arbetskraftsservice. Om den arbets-
sökande har varit arbetslös utan avbrott i
minst fem månader, skall planen för arbets-
sökande vara specificerad. Om innehållet i
den specificerade planen bestäms i 2 § 2
mom.

Enligt 2 mom. skall en reviderad, specifice-
rad plan för arbetssökande utarbetas, om en
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arbetslös arbetssökande är berättigad till ar-
betsmarknadsstöd och har fått arbets-
löshetsdagpenning under den maximitid som
anges i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
eller på basis av sin arbetslöshet har fått ar-
betsmarknadsstöd för minst 500 dagar. Be-
stämmelsen motsvarar 10 c § 3 mom. lagen
om arbetskraftsservice.

Planen för arbetssökande ändras vid behov
i samband med intervjun för arbetssökande,
om vilken bestäms i 4 kap. 5 §.

2 §. Innehållet i planen för arbetssökande.
Den föreslagna paragrafen motsvarar be-
stämmelserna om innehållet i planen för ar-
betssökande i 10 c § 1 och 2 mom. lagen om
arbetskraftsservice.

Dessutom föreslås att bestämmelsen om
undertecknande av planen överförs till 3
mom. Genom bestämmelsernas struktur un-
derstryks att planen för arbetssökande inte
har utarbetats förrän den har undertecknats
av båda parterna. Av de föreslagna 4 och 6 §,
som gäller arbetslösa arbetssökandens sam-
arbetsskyldighet och arbetskraftsbyråns skyl-
digheter, följer automatiskt att den arbetslöse
arbetssökande skall få ett exemplar av den
undertecknade planen.

3 §. Ersättande av planen för arbets-
sökande med integrationsplan eller aktive-
ringsplan. I syfte att öka lagstiftningens in-
formativitet samlas i paragrafen bestäm-
melserna om utarbetande av en plan för ar-
betssökande i sådana situationer där en ar-
betslös arbetssökande har rätt att få en annan
lagstadgad plan som syftar till att främja sys-
selsättningen.

Enligt 10 § 1 mom. lagen om främjande av
invandrares integration samt mottagande av
asylsökande ersätter integrationsplanen för
invandrare planen för arbetssökande. Det fö-
reslås att bestämmelsen överförs till 1 mom.,
där det hänvisas till lagen om främjande av
invandrares integration samt mottagande av
asylsökande till den del det i lagen bestäms
om invandrares rätt till en integrationsplan
samt om att åtgärderna i planen jämställs
med service och åtgärder enligt denna lag.

Enligt 10 c § 5 mom. lagen om arbets-
kraftsservice kan en aktiveringsplan utarbetas
i stället för en reviderad, specificerad plan för
arbetssökande, om en arbetslös arbets-
sökande enligt lagen om arbetsverksamhet i

rehabiliteringssyfte har rätt till en akti-
veringsplan. Motsvarande bestämmelse före-
slås i 2 mom.

4 §. Samarbetsskyldighet för arbetslösa ar-
betssökande. 5 §. Samarbetsskyldighetens
giltighet. Bestämmelserna om samarbets-
skyldigheten för arbetslösa arbetssökande
samordnas med propositionen med förslag
till lag om utkomstskydd för arbetslösa. De-
ras struktur ändras så att innehållet i samar-
betsskyldigheten och påföljderna vid för-
summelse av den anges i 4 § och samarbets-
skyldighetens giltighet i 5 §. Bestämmelserna
motsvarar i sak 10 e § lagen om arbetskrafts-
service.

6 §. Arbetskraftsbyråns skyldigheter. Para-
grafen är ny. I reformen av arbetskrafts-
politiken har betonats arbetslösa arbets-
sökandes rättigheter och skyldigheter, deras
genomskådlighet samt inbördes balans. Som
motvikt till ovan avsedda samarbets-
skyldighet för arbetslösa föreslås i lagen en
bestämmelse om arbetskraftsbyråns skyldig-
heter i fråga om genomförandet av planen för
arbetssökande.

I 1 mom. föreskrivs att arbetskraftsbyrån
aktivt skall erbjuda service och övriga åtgär-
der som ingår i planen för arbetssökande
samt följa hur planen för arbetssökande
genomförs. Om den arbetssökandes arbets-
löshet förlängs, skall arbetskraftsbyrån för
sin del se till att serviceprocessen fram-
skrider, t.ex. att planen för arbetssökande
ändras eller revideras. Momentet är nytt på
lagnivå, men motsvarar i sak den tolk-
ningsanvisning som konstaterats i detaljmo-
tiveringen i propositionen gällande specifice-
rade planer för arbetssökande (regeringens
proposition till Riksdagen med förslag till
lagstiftning som har samband med den fort-
satta reformen av arbetskraftspolitiken, RP
161/2001 rd). Syftet med planen för arbets-
sökande är att i enlighet med de centrala må-
len för den offentliga arbetskraftsservicen
förkorta perioderna av arbetslöshet samt sys-
selsätta arbetslösa på den öppna marknaden
antingen direkt eller med hjälp av utbildning.
Det är inte nödvändigt att förlänga service-
processen i en situation där arbete erbjuds på
den öppna marknaden eller utbildning som
lämpar sig för den arbetslöse arbetssökande
erbjuds. I syfte att understryka detta föreslås i
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momentet ett omnämnande av arbetskrafts-
byråns skyldighet att i första hand erbjuda
arbete eller utbildning, om arbete eller ut-
bildning står till buds.

Det föreslås att bestämmelsen i 10 c § 4
mom. lagen om arbetskraftsservice med pre-
ciserat uttryckssätt tas in i 2 mom. Bestäm-
melsen gäller ordnande av syssel-
sättningsfrämjande service och andra åtgär-
der som ingår i den reviderade, specificerade
planen för arbetssökande.

I 3 mom. samlas sådan service och sådana
åtgärder från den gällande lagstiftningen där
förutsättningen är att arbetskraftsbyrån har
utarbetat en plan för arbetssökande tillsam-
mans med den arbetslöse arbetssökande. En-
ligt sista meningen i 10 c § 1 mom. lagen om
arbetskraftsservice är planen för arbetssö-
kande en förutsättning för att kunden skall
kunna hänvisas till sådana sysselsättnings-
främjande åtgärder som avses i sysselsätt-
ningslagen eller i bestämmelser som utfär-
dats med stöd av den. En bestämmelse om en
reviderad, specificerad plan för arbetssökan-
de som förutsättning för sammansatt stöd
finns i 12 § lagen om arbetsmarknadsstöd. I
33 § 3 mom. Sysselsättningsförordningen
sägs dessutom att om en koppling av syssel-
sättning med hjälp av sysselsättningsstöd till
andra åtgärder (servicehelheten) avtalas i ar-
betsansökningsplanen. Det föreslås att ovan
nämnda bestämmelser tas in i 3 mom. 1, 3
och 4 punkten.

Vissa preciseringar föreslås dessutom i in-
nehållet i sak. Enligt den föreslagna 1 punk-
ten skall en plan för arbetssökande också ut-
göra förutsättning för att en arbetslös arbets-
sökande skall anvisas arbete där del-
tidstillägg enligt 7 kap. 5 § 2 mom. beviljas
för anordnandet. Enligt 2 punkten utgör en
plan för arbetssökande förutsättning för hän-
visning till arbetslivsträning enligt 8 kap. 1 §
4 mom. även i sådana fall då personen får ar-
betsmarknadsstöd för motsvarande tid. Enligt
3 punkten utgör planen förutsättning också
för beviljande av startpenning enligt 7 kap.
5 § 1 mom.

En skyldighet enligt 3 mom. fullgörs en-
dast om planen för arbetssökande har utarbe-
tats i enlighet med 1 §. För beviljande av
t.ex. sammansatt stöd förutsätts alltså alltid
en reviderad plan för arbetssökande, om det

inte är fråga om stöd som beviljas i form av
det försök med sammansatt stöd som be-
skrivs i 7 kap. 11 § i den nya lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa.

6 kap. Service för utveckling i yrket

I kapitlet bestäms om service för utveck-
ling i yrket, som omfattar arbetskraftspolitisk
vuxenutbildning, yrkesvägledning, utbild-
nings- och yrkesinformation samt yrkesinrik-
tad rehabilitering. För yrkesvägledning an-
vänds begreppet yrkesvals- och karriärplane-
ring. I kapitlet samlas bestämmelser som hu-
vudsakligen finns i 1—4 kap. lagen om ar-
betskraftspolitisk vuxenutbildning och i 2
kap. lagen om arbetskraftsservice. Bestäm-
melserna har omgrupperats och indelats på
nytt så att de bildar en konsekventare helhet
än för närvarande. Ett flertal ändringar och
preciseringar av innehållet föreslås i synner-
het beträffande anskaffning och förfarandet
för anskaffning av arbetskraftspolitisk vux-
enutbildning samt definitionen av studeran-
denas rättsliga ställning.

1 §. Arbetskraftspolitisk vuxenutbildning. I
1 mom. anges målen för den arbets-
kraftspolitiska vuxenutbildningen. Syftet
med arbetskraftspolitisk vuxenutbildning är
att förbättra vuxenbefolkningens yrkesskick-
lighet och möjligheter att få arbete eller be-
hålla en arbetsplats samt att främja i synner-
het tillgången på yrkesskicklig arbetskraft
som företagen behöver. Definitionen av syf-
tet motsvarar 8 § lagen om arbetskraftsservi-
ce. Bestämmelsen har àjourförts uttrycks-
mässigt.

I 2 mom. föreslås en bestämmelse som i
sak motsvarar 5 § och 11 § 1 mom. lagen om
arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och som
gäller utbildningsanordnare och finansiering
av utbildningsanskaffningar. Ordalydelsen
ändras så att den motsvarar terminologin i
utbildningslagstiftningen.

I 3 mom. föreslås bestämmelser om utbild-
ning som skall skaffas. De allmänna be-
stämmelserna om den centrala positionen för
utbildningen utökar yrkesfärdigheterna och
om anskaffning av allmänbildande utbildning
som föreberedande utbildning motsvarar 1 §
2 mom. lagen om arbetskraftspolitisk vuxen-
utbildning. Däremot föreslås att den gällande
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restriktionen i 3 mom. upphävs. Enligt re-
striktionen kan inte gymnasieutbildning eller
högskolestudier anskaffas som allmänbildan-
de utbildning. För säkerställande av en än-
damålsenlig arbetskraftspolitik och medbor-
garnas likställdhet förutsätts enhetliga förfa-
randen för anskaffning av utbildning. Genom
förordning av statsrådet utfärdas bestämmel-
ser om anvisningar om inriktningen av ut-
bildningsanskaffningarna när examina skaf-
fas av högskolor och universitet. Avsikten är
att för avläggande av yrkeshögskoleexamen
skall kunna antas personer som avlagt exa-
men på minst institutnivå. För avläggande av
lägre högskoleexamen skall kunna antas per-
soner för vilka avläggandet av examen kan
beräknas förutsätta heltidsstudier i högst ett
års tid. För avläggande av högre hög-
skoleexamen skall kunna antas personer för
vilka avläggandet av examen kan beräknas
förutsätta heldagsstudier i högst två års tid.
De som börjar studera skall uppfylla samma
krav på utgångsnivå som de som frivilligt
studerar efter att ha fått studieplats via den
sedvanliga antagningsprocessen vid hög-
skolan. Universitetet eller högskolan skall
fatta beslut om studierätt. En ändring som
gäller detta föreslås i 7 § 2 mom. Arbets-
kraftsmyndigheterna uppställer de arbets-
kraftspolitiska villkoren för antagningen av
studerande.

Utbildning som leder till högskoleexamen
skall skaffas som arbetskraftspolitisk vuxen-
utbildning för grupper av studerande, inte
som enskilda studieplatser. I samband med
information om utbildningen och vid antag-
ningen av studerande kan då uppställas sär-
skilda arbetskraftspolitiska randvillkor. Stu-
dierna stöds i regel under högst två år. Dess-
utom skall arbetskraftsmyndigheten begära
utlåtande av undervisningsministeriet innan
beslut om anskaffning av utbildning fattas.
Utlåtandeförfarandet behövs för att undervis-
ningsministeriet skall kunna övervaka och
följa hur högskolorna verkar inom ramen för
det utbildningsansvar som föreskrivits för
dem. När undervisningsministeriet beslutar
om de kvantitativa målen för utbildningen
bör den känna till även sådan examensinrik-
tad utbildning som genomförs med hjälp av
extern finansiering.

I praktiken innefattar den arbetskrafts-

politiska vuxenutbildningen förkovran i de
praktiska färdigheterna på arbetsplatsen, an-
tingen i form av praktik eller som inlärning i
arbetet. I syfte att klarlägga studerandenas
rättsliga ställning under utbildnings-
perioderna på arbetsplatsen föreslås i 3 mom.
ett uttryckligt omnämnande av inlärning i ar-
betet och praktik. Begreppsmässigt avses
med praktik en period under vilken studeran-
dena tillämpar det inlärda i praktiken. Under
en period med inlärning i arbetet tillägnar sig
studerandena däremot också nya färdigheter
via arbetet. Om studerandes rättsliga ställ-
ning föreslås dessutom bli bestämt i 8 §.

Den allmänna utgångspunkten för arbets-
kraftspolitisk vuxenutbildning är att utbild-
ningen skall vara avgiftsfri för studerandena.
I andra meningen i 11 § 1 mom. lagen om
arbetskraftspolitisk vuxenutbildning sägs att
med anslag för anskaffning av utbildning kan
inte anskaffas studiematerial som är avsett
för studerandenas personliga bruk. Det här
har i praktiken lätt till att hos studerandena
tas ut avgifter för sådant studiematerial som
studerandena behöver för utbildningen, t.ex.
olika slags föreläsningskopior. En del av ma-
terialet har dessutom varit sådant att det har
blivit kvar hos utbildningsproducenten. I syf-
te att trygga avgiftsfri utbildning intas inte
restriktionen enligt den gällande lagen i den
nya lagen om offentlig arbetskraftsservice.

2 §. De allmänna grunderna för anskaff-
ning av utbildning. I 6 § lagen om arbets-
kraftspolitisk vuxenutbildning bestäms om
utredning och prognostisering av utbild-
ningsbehovet. Enligt bestämmelsen skall ar-
betskraftsmyndigheterna följa bl.a. kvalitati-
va och kvantitativa förändringar i utbudet
och efterfrågan på arbetskraft. Ovan föreslås
att bestämmelserna om utredning och pro-
gnostisering av behovet av arbetskraft och
enskilda kundernas individuella servicebehov
överförs till 2 kap. 1 § 2 mom. och att be-
stämmelserna utvidgas så att de gäller verk-
ställigheten och utvecklingen av den offent-
liga arbetskraftsservicen som helhet. Arbets-
kraftsmyndighetens skyldighet att följa den
övriga yrkesutbildningens utveckling hör
nära samman med planeringen och anskaff-
ningen av arbetskraftspolitisk vuxenutbild-
ning. Om detta föreslås därför bli bestämt i 1
mom., som motsvarar 6 § lagen om arbets-
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kraftspolitisk vuxenutbildning till den del
som beskrivs ovan och i fråga om grunderna
för anskaffning 7 § i nämnda lag.

Arbetskraftspolitisk vuxenutbildning syftar
förutom till att främja bestående syssel-
sättning av arbetslösa och förhindra att de
som hotas av arbetslöshet blir arbetslösa ock-
så till att främja möjligheterna för dem som
har ett arbete att behålla det i anställnings-
förhållande eller som egen näringsverksam-
het. Vid stödjande av möjligheterna att be-
hålla arbetet är det möjligt att verka på längre
sikt trots att arbetsplatsen inte har meddelat
om permitteringar eller hotet om permittering
inte är överhängande. Möjligheten att i god
tid reagera på förändringar bidrar för sin del
till att livslångt lärande blir verklighet. Det
föreslås därför att ordalydelsen i 1 mom. änd-
ras så att hot om arbetslöshet ersätts med be-
greppet främjande av möjligheterna att få
fasta arbetsplatser. Enligt 9 kap. 6 § för-
utsätts däremot för utbetalning av utbild-
ningsstödets förtjänstdel, liksom nu, ett över-
hängande hot om arbetslöshet.

Syftet med arbetskraftspolitisk vuxen-
utbildning är att stöda om främja rörlighet
som är ändamålsenlig med tanke på arbets-
marknaden. Bestämmelsen i 3 punkten kom-
pletteras med ett omnämnande av rörlighet i
yrket.

Enligt 7 § 2 mom. lagen om arbetskrafts-
politisk vuxenutbildning skall arbetskrafts-
distriktets byrå (i dag arbetskrafts- och när-
ingscentralen) varje år utgående från utbild-
ningsbehoven göra upp en arbetskrafts-
politisk vuxenutbildningsplan. Överenskom-
melser om riktlinjerna för den arbets-
kraftspolitiska vuxenutbildningen nås för
närvarande i samband med uppställandet av
resultatmål. I lagen föreslås därför inte någon
särskild bestämmelse om planen.

I 2 mom. föreslås en bestämmelse om att
arbetsministeriet fastställer de allmänna an-
skaffningsvillkoren. Bestämmelsen mots-
varar slutet av bestämmelsen i 14 § 4 mom.
lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbild-
ning. Det föreslås att den bemyndigande be-
stämmelsen ändras så att villkoren skall an-
ges genom förordning av ministeriet i stället
för genom föreskrifter.

3 §. Gemensam anskaffning av utbildning.
Det föreslås att 13 § lagen om arbets-

kraftspolitisk vuxenutbildning utan några
ändringar i det huvudsakliga innehållet tas in
som 1 mom. Hänvisningen till anslag i stats-
budgeten stryks som obehövlig, eftersom det
inte finns något särskilt anslag för arbets-
kraftsmyndigheternas medfinansiering, utan
även andelen i den gemensamma finansie-
ringen finansieras av det anslag som avses i
1 § 2 mom.

4 §. Förhållandet till övrig statlig finan-
siering. Paragrafen motsvarar 12 § lagen om
arbetskraftspolitisk vuxenutbildning. Be-
stämmelsen om statsunderstöd som betalas
med stöd av lagen om ändring av lagen om
finansiering av undervisnings- och kultur-
verksamhet föreslås på grund av sin temporä-
ra karaktär som övergångsbestämmelse i 14
kap 3 §.

5 §. Avtal om anskaffning av utbildning.
Som paragraf om avtal om anskaffning av
utbildning intas bestämmelserna från 14 § la-
gen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning.
I 2 mom. kompletteras bestämmelserna i frå-
ga om studerandenas rättsliga ställning och
arbetsgivarens medfinansiering och de be-
myndigande bestämmelserna preciseras. Om
allmänna anskaffningsvillkor som fastställs
av arbetsministeriet föreslås bli bestämt i 2 §
2 mom.

I syfte att öka genomskådligheten i fråga
om individens skyldigheter skall grunderna
för studerandens rättsliga ställning alltid upp-
tecknas i anskaffningsavtalet. Med grunderna
för den rättsliga ställningen avses studeran-
denas rättigheter och skyldighet samt de
normer på vilka de rättigheter som hänför sig
till studeranden grundar sig eller som vid för-
summelse kan leda till utbildningssanktioner
för studeranden, t.ex. varning eller avbrytan-
de av studierna. I anskaffningsavtalet skall
också nämnas på vilket sätt utbildningspro-
ducenten informerar sina studerande om
nämnda normer.

Vid gemensam anskaffning av utbildning
kan arbetsgivarens andel bestå förutom av
den andel som betalas som anskaffningspris
för utbildningen också av annan andel som
anvisas för utbildningen och som i anskaff-
ningsavtalet uppskattas som utbildarens med-
finansiering. Sådan medfinansiering kan vara
t.ex. att arbetsgivaren fungerar som utbildare,
användning av maskiner och anordningar och
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driftskostnader. I 2 mom. används därför be-
greppet medfinansiering i stället för betal-
ningsandel. Som arbetsgivarens medfinansie-
ring kan dock inte räknas lön som utbetalas
till studerande som deltar i utbildningen.

6 §. De allmänna förutsättningarna för an-
tagningen av studerande. Paragrafen motsva-
rar 8 § lagen om arbetskraftspolitisk vuxen-
utbildning. Det föreslås att 2 mom. komplet-
teras till den del där bestäms om antagning
av personer under 20 år. Grunderna för an-
tagningen av personer under 20 år motsvarar
gällande 9 § 1 mom. förordningen om ar-
betskraftspolitisk vuxenutbildning
(912/1990). I enlighet med utbild-
ningslagstiftningen avses med fullgörande av
läroplikten både att läroplikten fullgörs och
att läropliktsåldern överskrids.

7 §. Beslut om antagning. Paragrafen mots-
varar till sitt huvudsakliga innehåll 9 § lagen
om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning. Pa-
ragrafen kompletteras med ett omnämnande
av gymnasieutbildning. På de grunder som
anges ovan i motiveringen till 1 § komplette-
ras paragrafen dessutom med en bestämmel-
se om att när examensinriktad utbildning
skaffas av högskolor eller universitet skall
utbildningsproducenten besluta om beviljan-
det av studierätt. Dessutom föreslås att gäl-
lande bemyndigande enligt vilket arbetsmini-
steriet meddelar föreskrifter om antagnings-
förfarandet ändras till ett bemyndigande att
utfärda en förordning av arbetsministeriet.

8 §. Studerandes rättigheter och skyldig-
heter. Den allmänna lagstiftningen om ut-
bildning tillämpas i princip inte på avgiftsbe-
lagd serviceverksamhet, t.ex. arbets-
kraftspolitisk vuxenutbildning. I praktiken
har det sålunda framkommit ovisshet om de
rättigheter och skyldigheter som centraliserat
bestämmer studerandenas rättsliga ställning.
I paragrafen föreslås därför bestämmelser om
centrala rättigheter och skyldigheter för stu-
derande som deltar i arbetskraftspolitisk vux-

enutbildning.
I 1 mom. bestäms om rätt att få undervis-

ning och, liksom nu, om skyldighet att regel-
bundet delta i undervisning enligt utbild-
nings- eller undervisningsplanen, vilken ock-
så omfattar eventuella perioder med inlärning
i arbetet och praktikperioder. På motsvarande
sätt innebär studerandes rätt till undervisning
att när han eller hon deltar i inlärning i arbe-
tet eller praktik utan anställningsförhållande,
skall inlärningen och praktiken genomföras
enligt det avtal som avses nedan i 10 §. Mo-
mentet kompletteras med den allmänna skyl-
dighet att utföra sitt uppdrag omsorgsfullt
och uppföra sig korrekt som studeranden har
enligt utbildningslagstiftningen. Den allmän-
na skyldighet som föreskrivs i lagen är en
grund för individens skyldigheter enligt 80 §,
vars närmare innehåll kan anges t.ex. genom
ordningsstadgor.

Bestämmelsen om studerandes rättigheter i
2 mom. är ny. I momentet sägs att inom ar-
betskraftspolitisk vuxenutbildning gäller för
studerandenas rätt till en trygg studiemiljö,
tillgodoräknande av studier, förverkande av
studierätt, studerandens tystnadsplikt, disci-
plin och hörande av studeranden vad som
därom bestäms i lagstiftningen om den ut-
bildning som anskaffningen gäller, om inte
något annat bestäms i denna lag. Om det inte
finns någon sådan lagstiftning för den utbild-
ning som skall anskaffas, skall lagen om yr-
kesinriktad vuxenutbildning tillämpas på
motsvarande sätt. På det sätt som konstate-
rats ovan i 5 § och i motiveringen till den
tryggas den rättsliga ställningen för stude-
rande som deltar i arbetskraftspolitisk vux-
enutbildning samt studerandenas rätt att få
information om detta.

På grund av det stora antalet tillämpliga la-
gar har rättsställningen för dem som deltar i
arbetskraftspolitisk vuxenutbildning jämte
föreslagna ändringar och preciseringar av
den beskrivits i tabellform:

Rättighet eller
skyldighet

L om
grundl.
utbildn.

Gym-
nasie
L

L om
yrkesut-
bildn.

L om
yrkesin.
vuxenutb

L om fritt
bildn.arb.

L om
grundl.
konstun
derv.

FÖRHÅLLANDE
TILL ARBETS-
KRAFTSPOLITISK
VUXENUTBILDNING

Läroplikt/studietid X X X Anskaffningsavtalet be-
stämmer varaktigheten

Fullgörande av lä- X 1 §:n 3 mom., 6 §:n 2
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roplikten mom.
Avvikande början X Obehövlig
Utbildningsplats X Anges i anbudsbegäran

och överenskoms i an-
skaffningsavtalet

Rätt till trygg stu-
diemiljö

X X X X FÖRESLÅS I PARA-
GRAFEN

Rätt att få under-
visning

X X X X FÖRESLÅS I PARA-
GRAFEN

Avgiftsfri under-
visning

X Kostnader för undervis-
ningsmaterial ingår i an-
skaffningspriset, 1 §

Skolresor X Obehövlig
Inkvartering X Obehövlig
Vård vid olycks-
fall och hälsovård

X BESTÄMS SÄRSKILT

Studerandens
- Skyld. att delta i
undervisning
- Skyld. att utföra
uppgifter
- Skyld. att upp-
föra sig korrekt

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SKYLDIGHET FÖRE-
SLÅS I PARAGRAFEN

Disciplin X X X X FÖRESLÅS I PARA-
GRAFEN

Att söka studie-
plats

X X X 6 §

Grunderna för an-
tagning som stu-
derande

X X X X 1—3, 6—7 §

Tillgodoräknande
av studier

X X X FÖRESLÅS I PARA-
GRAFEN

Hörande av stude-
rande

X X X FÖRESLÅS I PARA-
GRAFEN

Förverkande av
studierätt

X FÖRESLÅS I PARA-
GRAFEN

Studerandes tyst-
nadsplikt

X X FÖRESLÅS I PARA-
GRAFEN

Studiesociala
förmåner

X X (X)
Endast
läröavt.

9 kap., 10 kap. 3—5 §

Övriga förmåner X X 10 kap. 2 §
Samtliga
ovan nämn-
da
ingår i hän-
visnings-
bestämmel-
sen i 11 §

I lagen
finns inte
något sär-
skilt kap.
om stud.
rättigheter
och skyl-
digheter

I lagen
finns inte
något sär-
skilt kap.
om stud.
rättigheter
och skyl-
digheter
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9 §. Avbrytande av utbildningen. Det före-
slås att bestämmelsen om studerandens skyl-
digheter i 10 § lagen om arbetskraftspolitisk
vuxenutbildning uppdelas i två delar så att
bestämmelserna om avbrytande av studierna
tas in i en särskild paragraf och preciseras.

Som 1 mom. föreslås en bestämmelse som
motsvarar 10 § 2 mom. lagen om arbets-
kraftspolitisk vuxenutbildning. I bestäm-
melsen sägs att om en studerande varit från-
varande från utbildning som avses i utbild-
nings- eller undervisningsplanen så att han
eller hon uppenbarligen inte på ett godtagbart
sätt kan genomföra de planenliga studierna
eller om han eller hon annars väsentligt har
försummat sina studier, skall utbildningen
anses avbruten. Det föreslås att bestämmel-
sen preciseras så att frånvaro utan tillstånd i
minst fem undervisningsdagar utan avbrott
alltid skall betraktas som en väsentlig för-
summelse. När bestämmelsen tillämpas be-
traktas även praktikperioder och perioder
med inlärning i arbetet som undervisnings-
dagar.

Grunderna för beslutsförfarandet vid av-
brytande av studierna bibehålls så att de mot-
svarar 10 § 3 mom. lagen om arbets-
kraftspolitisk vuxenutbildning. För att stärka
studerandens rättsskydd preciseras bestäm-
melserna så att i 2 mom. intas uttryckliga be-
stämmelser om att innan beslut om avbrytan-
de av studierna fattas skall studeranden ges
tillfälle att bli hörd, beslutet skall fattas
skriftligt och studeranden skall utan dröjsmål
underrättas om beslutet.

Om förbud mot sökande av ändring i beslut
om avbrytande av utbildningen föreslås bli
bestämt i 13 kap. 4 § 5 punkten.

10 §. Inlärning i arbetet och praktik i an-
slutning till utbildningen. Paragrafen är ny. I
praktiken har inlärning i arbetet och praktik
genomförts utan något arbetsavtal mellan an-
ordnaren och studeranden. Studerandens
ställning har då påmint om ställningen för
den som deltar i arbetspraktik eller någon
annan arbetsmarknadsåtgärd enligt 8 kap.
Det har rått en viss oklarhet om studerandens
rättsliga ställning, eftersom det inte har fun-
nits några bestämmelser om situationen. Ex-
empelvis arbetsrådet har i sitt initiativ fäst
arbetsministeriets avseende vid att arbets-
förhållandets art under utbildningstiden bör

regleras i lagen om arbetskraftspolitisk vux-
enutbildning och eventuellt även i andra för-
fattningar inom arbetsförvaltningen.

För att klarlägga studerandens rättigheter
och skyldigheter föreslås i paragrafen bli be-
stämt om studerandens rättsliga ställning och
försäkringsskydd i sådana situationer där
inget arbetsavtal har ingåtts. De centrala be-
stämmelserna om studerandens rättsliga
ställning motsvarar då de bestämmelser som
skall tillämpas på dem som deltar i arbets-
marknadsåtgärder enligt 8 kap..

I fråga om arbetsmarknadsåtgärder har åt-
gärdens varaktighet begränsats till högst åtta
timmar per dag. Motsvarande begränsning
skall också tillämpas för tiden för inlärning i
arbetet och praktik. Inom vissa branscher
(t.ex. transport och hälsovård) arbetsarran-
gemangen vara sådana att det är svårt att
granska den maximala längden per dag. Den
maximala tiden per dag kan därför utjämnas
till åtta timmar under en särskild utjämnings-
period. Det skall föreligga särskilda grunder
för att utjämningsperioder används och saken
skall dessutom antecknas i avtalet om an-
skaffning av utbildning.

De föreslagna bestämmelserna hindrar na-
turligtvis inte att arbetsavtal ingås och att pe-
rioden med inlärning i arbetet och praktik-
perioden ordnas som lönearbete, varvid be-
stämmelserna i denna paragraf i enlighet med
1 mom. inte skall tillämpas.

11 §. Yrkesvals- och karriärplanering. I pa-
ragrafen bestäms om målen för, till-
handahållandet av och stödåtgärderna i an-
slutning till yrkesvals- och karriärplane-
ringsservice. Paragrafen har ändrats uttrycks-
mässigt men den motsvarar i sak 7 § lagen
om arbetskraftsservice och 8 § förordningen
om arbetskraftsservice.

12 §. Utbildnings- och yrkesinformation.
Paragrafen motsvarar i sak 9 § lagen om ar-
betskraftsservice och 9 § förordningen om
arbetskraftsservice.

13 §. Yrkesinriktad rehabilitering. Syftet
med och servicen inom yrkesinriktad rehabi-
litering definieras i sak i analogi med 10 §
lagen om arbetskraftsservice och komplette-
ras med bestämmelserna enligt 10 § förord-
ningen om arbetskraftsservice.

Med stöd för specialarrangemang på ar-
betsplatsen enligt 2 mom. avses ersättning till
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arbetsgivaren för kostnader orsakade av änd-
ringar eller arrangemang i fråga om arbets-
maskiner, arbetsmetoder eller yttre omstän-
digheter på arbetsplatsen. Arbetskraftsbyrån
skall kunna bevilja stödet, om det förutsätts
för att en handikappad skall placeras i arbete
eller kunna behålla sitt arbete. Bestämmelser
om stöd för specialarrangemang på arbets-
platsen finns för närvarande i 13 § lagen om
arbetskraftsservice och i 4 kap. förordningen
om förmåner i samband med arbetskraftsser-
vice.

14 §. Försäkringsskydd. Det föreslås att
försäkringsskyddet för enskilda kunder i
händelse av olycksfall, yrkessjukdom och
skadeståndsansvar utvidgas till att utöver
ovan nämnda stödåtgärder och arbetsmark-
nadsåtgärder enligt 8 kap. också gälla dem
som deltar i arbetssökningsträning. Med ar-
betssökningsträning avses utbildning och öv-
rig träning som i form av arbets-
kraftsförmedling för enskilda kunder enligt 4
kap. 4 § 1 mom. 3 punkten ges för att stöda
sökande av arbete på egen hand. I övrigt
motsvarar paragrafen i sak 13 a § lagen om
arbetskraftsservice och 9 § lagen om arbets-
marknadsstöd, som med stöd av hänvis-
ningsbestämmelsen i 17 § 4 mom. sysselsätt-
ningslagen också tillämpas på sådana motta-
gare av sysselsättningsstöd som deltar i ar-
betslivsträning. Om sökande av ändring i
statskontorets beslut om ersättning av olycks-
fall eller yrkessjukdom föreslås bli bestämt i
13 kap. 3 §.

15 §. Bemyndigande att utfärda förordning
gällande stödåtgärder. Med stöd av 23 § la-
gen om arbetskraftsservice har för närvaran-
de genom förordningar utfärdats bestämmel-
ser om klarläggande av lämplighet samt ut-
bildnings- och arbetsalternativ för dem som
får yrkesvals- och karriärplaneringsservice
enligt ovan samt om stödåtgärder för handi-
kappades möjligheter att få arbete och behål-
la sitt arbete. Bestämmelser om arrangemang
för åtgärderna samt om förmåner och ersätt-
ningar enligt prövning i anslutning till dem
skall fortfarande utfärdas genom förordning
av statsrådet. I paragrafen föreslås ett speci-
ficerat bemyndigande att utfärda förordning
om detta och om stöd för specialarrangemang
som föreskrivs i 13 § 2 mom.

7 kap. Främjande av sysselsättning
med hjälp av sysselsättningsan-
slag

I kapitlet bestäms om sysselsättningsstöd
samt om sysselsättningsanslag som anvisas
statliga ämbetsverk och inrättningar för an-
ställning av personal. Bestämmelser om sys-
selsättningsanslag för investeringar och för
främjande av annan sysselsättning samt om
sysselsättningsarbetsprogrammet skall utfär-
das genom förordning av statsrådet, till vil-
ken överförs gällande bestämmelser om in-
vesteringar i sysselsättningslagen.

Sysselsättningsstöd som beviljas arbets-
givare för lönekostnader liksom syssel-
sättningsstöd som beviljas för att trygga en
persons försörjning skall regleras mera om-
fattande i lag än för närvarande. I lagen intas
många bestämmelser som nu finns i syssel-
sättningsförordningen. Bestämmelserna om
stödvillkor, stödbelopp och stödens varaktig-
het har omgrupperats och indelats på nytt så
att de bildar konsekventare helheter än för
närvarande. De viktigaste förutsättningarna
för beviljande av sysselsättningsstöd tas in i
lagen. Med stöd av ett bemyndigande i lagen
skall vissa undantag fortfarande föreskrivas
genom förordning av statsrådet. Reglerings-
sättet motsvarar det sätt som tillägnats i pro-
positionen med förslag till lag om utkomst-
skydd för arbetslösa, enligt vilket bestäm-
melser om bl.a. arbetsvillkoret för arbetslös-
hetsdagpenning inom vissa branscher med
avvikande arbetstidsarrangemang till skillnad
från huvudregeln skall utfärdas genom för-
ordning. I fråga om sysselsättningsstöd hän-
för sig de undantag som skall regleras genom
förordning till samordningen av sysselsätt-
ningsstödet med övriga statliga stöd samt till
maximitiden för betalning av stöd.

Bestämmelserna motsvarar i sak gällande
bestämmelser och praxis. Ändringar föreslås
dock i bestämmelserna om sysselsätt-
ningsskyldighet i fråga om äldre personer
som varit arbetslösa länge. Ändringarna för-
anleds av de ändringar av maximitiden för
arbetslöshetsdagpenning och arbetsvillkoret i
anslutning till revideringen av rätten till dag-
penning som föreslås i propositionen med
förslag till lag om utkomstskydd för arbetslö-
sa.
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1 §. Sysselsättningsstöd till arbetsgivare. I
1 mom. föreslås en grundläggande bestäm-
melse om sysselsättningsstöd som beviljas
arbetsgivare. Med hjälp av stödet främjas
sysselsättningen av arbetslösa arbetssökande
och förbättras möjligheterna att placeras på
arbetsmarknaden. Bestämmelsen är ny på
lagnivå men motsvarar första meningen i
29 § 1 mom. Sysselsättningsförordningen,
vilken enligt hänvisningsbestämmelsen i 37 §
i förordningen skall tillämpas också på an-
slag som anvisas statliga ämbetsverk och in-
rättningar. Om dessa bestäms i 4 §.

Det sammansatta stödet syftar till att öka
arbetslöshetens dynamik under sådana ar-
betslöshetsskeden där det är osannolikt att de
arbetslösa arbetssökande sysselsätts på annat
sätt. Utöver att det i regel förutsätts att ar-
betslösheten har varat i cirka två år för att
sammansatt stöd skall beviljas gäller att med
hjälp av det ordnas arbete i första hand för
dem som är berättigade till arbetsmarknads-
stöd och som under den arbetslöshet som be-
rättigar till sammansatt stöd inte har varit i
arbete eller varit i arbete i liten utsträckning
och sporadiskt och som inte har sysselsatts
med sysselsättningsstöd. Det föreslås att gäl-
lande 29 § 2 mom. Sysselsättningsför-
ordningen om syftet med sammansatt stöd
och om företrädesordningen tas in i 2 mom.

Syftet med arbete som ordnas med hjälp av
stöd är att via arbetserfarenhet stöda möjlig-
heterna att placeras i arbete, förbättra de ar-
betslösas yrkesskicklighet och kunnande,
främja möjligheterna för dem som en lång tid
varit arbetslösa att på nytt komma ut på ar-
betsmarknaden, i samband med andra syssel-
sättningsfrämjande tjänster och förbättra
möjligheterna för arbetslösa att finna arbete
och anpassa sig till strukturella förändringar i
arbetslivet samt förhindra att arbetslösa slås
ut från arbetsmarknaden. Bestämmelsen i 3
mom. motsvarar de mål som nämns i 29 § 1
mom. Sysselsättningsförordningen och som
också utgör mål för arbete som ordnas med
hjälp av sammansatt stöd.

När arbetskraftsbyrån beviljar stöd skall
den enligt 4 mom. för erhållandet av stöd
kunna uppställa också andra än i lag eller
förordning angivna villkor som är nöd-
vändiga med tanke på den person som skall
sysselsättas och med tanke på uppnåendet av

syftet. I fråga om arbetsmarknadsåtgärder fö-
reslås motsvarande bestämmelse i 8 kap. 4 §
2 mom. Man har i olika sammanhang fäst
uppmärksamhet vid att den utbildning och
annan motprestation som hör till syssel-
sättningsstödet är viktiga, bl.a. då åtgärder
för att främja livslångt lärande bereds samt i
det nationella sysselsättningsprogrammet för
år 2002 i Finland (NAP). De villkor som
uppställs med stöd av momentet kan mycket
väl inverka på att denna målsättning uppnås.

2 §. Förutsättningar gällande arbetsgivare
i fråga om sysselsättningsstöd. I analogi med
29 § 1 mom. sysselsättningsförordningen
skall sysselsättningsstöd kunna beviljas
kommuner, samkommuner och sammanslut-
ningar samt andra arbetsgivare.

I 2 mom. anges begränsningar i fråga om
sysselsättningsstödet, vilka är nödvändiga för
att trygga ställningen för andra anställda hos
den arbetsgivare som söker sysselsättnings-
stöd och den öppna arbetsmarknadens priori-
tet samt för att förebygga att konkurrensen
snedvrids. I sak motsvarar begränsningarna
de begränsningar som anges i 30 § 1 mom.
2—6 punkten sysselsättningsförordningen
och de begränsningar som med stöd av hän-
visningsbestämmelsen i 12 a § 4 mom. lagen
om arbetsmarknadsstöd skall tillämpas på
sammansatt stöd. Registrerat parti eller dess
lokalorganisation beviljas inte sysselsätt-
ningsstöd enligt punkt 7 i nämnda bestäm-
melse i sysselsättningsförordningen. Be-
gränsningen berör inte arbetsmarknads-
åtgärder. Bestämmelsen skulle förenhetligas
genom att avlägsna nämnda begränsning ur
sysselsättningsstödet, eftersom arbetskrafts-
politiska skäl för begränsningen inte förelig-
ger.

Enligt 3 mom. skall genom förordning av
statsrådet kunna anges undantag från de för-
utsättningar som föreskrivs i 3 mom. 3 och 4
punkten. Avsikten är att i analogi med nulä-
get genom förordning bestämma att långtids-
arbetslösa skall kunna anställas med syssel-
sättningsstöd under tiden för alter-
neringsledigheten, även om det bedöms att
arbetsplatsen också annars kommer att besät-
tas. Genom förordning av statsrådet skall li-
kaså bestämmas att som i 2 mom. 4 punkten
avsett annat statligt stöd för avlöning eller
främjande av sysselsättning för en person
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som skall sysselsättas inte skall betraktas ut-
bildningsersättning som betalas till arbetsgi-
varen med stöd av ett läroavtal som avses i
lagen om yrkesutbildning (630/1998) eller i
lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning
(631/1998) och inte heller arbetsmarknads-
stöd som betalas i form av sammansatt stöd.
Vid beviljande av sammansatt stöd skall som
sådant statligt stöd inte betraktas understöd
som arbetsgivaren får av Penningautomatfö-
reningen eller understöd som betalas av tipp-
ningsvinstmedel. Fortfarande gäller dock att
det sammansatta stödet tillsammans med den
utbildningsersättning som betalas för läroav-
talsutbildning, understödet från Pen-
ningautomatföreningen eller understödet av
tippningsvinstmedel inte får överskrida de
kostnader som arbetsgivaren åsamkas av att
han eller hon anställer personen i fråga.

3 §. Förutsättningar gällande anställnings-
förhållandet i fråga om sysselsättningsstöd.
Bestämmelsen i 1 mom. är ny. Där föreslås
bli bestämt att för att sysselsättningsstöd
skall beviljas förutsätts att arbetsgivaren för-
binder sig att betala den person som syssel-
satts lön enligt kollektivavtalet, eller om det
inte finns något kollektivavtal, gängse och
skälig lön på orten för arbetet i fråga.

I enlighet med gällande 30 § 1 mom. 1
punkten sysselsättningsförordningen föreslås
i 2 mom. bli bestämt att sysselsättningsstöd
inte beviljas, om anställningsförhållandet har
börjat innan beslut om beviljande av stöd har
fattats.

Kommunen skall kunna placera en lång-
tidsarbetslös som sysselsatts med syssel-
sättningsstöd i uppgifter hos en annan anord-
nare av arbete, dock inte i företag på de vill-
kor som också för närvarande anges genom
förordning av statsrådet. I 3 mom. föreslås ett
bemyndigande att utfärda förordning om det-
ta. För att precisera bestämmelserna föreslås
i momentet en begränsning som gäller andra
arbetsgivarinstanser och som förbjuder vida-
replacering av personer som sysselsatts. Av-
sikten är dock att utvidga möjligheten att vi-
dareplacera i fråga om s.k. verkstäder. I be-
myndigandet att utfärda förordning beaktas
därför också andra som driver verkstäder.

Företag kan i regel beviljas syssel-
sättningsstöd bara på basis av anställnings-
förhållanden som gäller tills vidare, dvs. för

arbeten om vilka i enlighet med 1 kap. 3 §
arbetsavtalslagen ingåtts ett arbetsavtal som
gäller tills vidare. Om villkoret bestäms i 4
mom. i analogi med 31 § 1 mom. sysselsätt-
ningsförordningen. De undantag som föreslås
i 1—5 punkten om när ett arbetsavtal som
gäller tills vidare inte krävs motsvarar 31 § 2
mom. Sysselsättningsförordningen.

4 §. Anslag som anvisas statliga ämbets-
verk eller inrättningar. Statliga ämbetsverk
eller inrättningar kan anvisas syssel-
sättningsanslag för anställning av personal i
samma syfte och huvudsakligen på samma
villkor som andra arbetsgivare beviljas sys-
selsättningsstöd. Av sysselsättningsanslagen
betalas då lönekostnaderna för den person
som sysselsatts till fullt belopp samt dessut-
om anvisas enligt statsrådets beslut anslag för
kostnader som föranleds av att arbete ordnas.
Bestämmelserna om anvisning av anslag och
om kostnader som skall betalas med dem
överförs till lagen från 37 och 38 § syssel-
sättningsförordningen.

I 2 mom. föreslås en bestämmelse om ar-
betstiden som motsvarar 38 § sysselsätt-
ningsförordningen. Statliga ämbetsverk eller
inrättningar skall anvisas anslag för anord-
nande av heltidsarbete eller sådant arbete där
arbetstiden är minst 85 % av den regelbund-
na arbetstiden i branschen.

5 §. Sysselsättningsstöd för tryggande av
försörjningen. I 1 mom. föreslås en grund-
läggande bestämmelse om beviljande av sys-
selsättningsstöd för tryggande av en enskild
persons försörjning och stödjande av hans el-
ler hennes egna insatser för att skaffa arbete.
Momentet motsvarar 17 § 1 mom. sysselsätt-
ningslagen, vilket har preciserats genom att
de viktigaste förutsättningarna för beviljande
nämns i lagen. Förutsättningarna för bevil-
jande av sysselsättningsstöd för den som äm-
nar bli företagare motsvarar 42 § sysselsätt-
ningsförordningen, förutsättningarna för ar-
betslivsträning motsvarar 45 § sysselsätt-
ningsförordningen. För sysselsättningsstöd
som beviljas den som ämnar bli företagare
används begreppet startpeng, som etablerats i
allmänt språkbruk.

Om ökade arbetsmöjligheter för deltids-
arbetande med hjälp av sysselsättningsstöd
föreslås bli bestämt i 2 mom. Förutsätt-
ningarna för deltidstillägg motsvarar 50 §
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sysselsättningsförordningen. Bestämmelsen
kompletteras med en informativ hänvisning
till alterneringsledighet.

Beträffande beloppet och varaktigheten i
fråga om sysselsättningsstöd för tryggande
av försörjningen tillämpas 9 och 11 §. Med
stöd av 2 mom. skall närmare bestämmelser
om förutsättningarna för beviljande av stödet
utfärdas genom förordning av statsrådet. Om
ersättningsdagar som berättigar till stöd be-
stäms närmare med stöd av 10 § 4 mom.

6 §. Regionala aspekter och regional ga-
ranti. Bestämmelsen i 1 mom. motsvarar i
sak vad som i 19 § sysselsättningslagen be-
stäms om regionala aspekter. Bestämmelsen i
2 mom. om begränsning av sysselsättnings-
skyldigheten motsvarar 20 § sysselsättnings-
lagen och 3 mom. motsvarar början av 21 § 1
mom. sysselsättningslagen. Väsentlig regio-
nal skillnad i arbetslösheten samt använd-
ningen av anslag definieras fortfarande i
statsbudgeten.

Regionala skillnader i arbetslösheten
granskas enligt 19 § sysselsättningslagen en-
ligt pendlingsregioner, som arbetsministeriet
med stöd av 2 a § 4 punkten syssel-
sättningslagen fastställer särskilt genom för-
ordning. Begreppet pendlingsregion avviker i
detta sammanhang i fråga om mål och inne-
håll från pendlingsregion enligt lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa. Pendlingsregioner
i anslutning till regionala skillnader enligt
sysselsättningslagen och pendlingsregioner
enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa
avviker också i praktiken från varandra.
Pendlingsområdena enligt den regionala ga-
rantin har definierats i arbetsministeriets fö-
reskrift (M 4/94).

Det föreslås att lagstiftningen förtydligas så
att med begreppet pendlingsregion avses en-
ligt definitionen i 1 kap. 7 § ett område som
definieras med stöd av lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa. Ett område som an-
vänds för att definiera regionala arbetslös-
hetsskillnader benämns i lagen arbetsmark-
nadsregion. Arbetsmarknadsregionerna bil-
das av hela kommuner. Avsikten är att ar-
betsmarknadsregionerna skall definieras ge-
nom förordning av arbetsministeriet enligt
samma principer som i nämnda föreskrift av
ministeriet. När förordningen bereds bör bl.a.
Finlands Kommunförbund höras.

7 §. Ordnande av möjlighet till rehabili-
tering, utbildning eller arbete. Enligt 18 §
sysselsättningslagen har en äldre person som
varit arbetslös en lång tid rätt till sysselsätt-
ningsfrämjande rehabilitering, utbildning el-
ler möjlighet att arbeta, om hans eller hennes
rätt till arbetslöshetsdagpenning upphör på
grund av maximitiden om 500 dagar enligt
lagen om utkomstskydd för arbetslösa när
han eller hon har fyllt 55 år men innan han
eller hon fyller 57 år. Bestämmelsen hör
samman med den totalreform av utkomst-
skyddet för arbetslösa som trädde i kraft vid
ingången av 1997. Förutsättningarna för er-
hållande av arbetslöshetsdagpenning ändra-
des då bl.a. så att för rätt till tilläggsdagar ef-
ter de 500 betalningsdagarna förutsattes att
maximitiden 500 dagar gick ut efter det att
personen hade fyllt 57 år. Motsvarande tidi-
gare lägre åldersgräns var 55 år.

I 1 och 3—6 mom. föreslås bestämmelser
om ordnande av möjlighet till rehabilitering,
utbildning eller arbete och om bemyndigande
att utfärda förordning. Bestämmelserna mot-
svarar huvudsakligen 18 § 1, 2 och 5 mom.
sysselsättningslagen.

I propositionen med förslag till lag om ut-
komstskydd för arbetslösa föreslås att be-
stämmelserna om maximitiden för arbets-
löshetsdagpenning ändras så att en arbets-
sökande har rätt att få arbetslöshets-
dagpenning till utgången av den månad då
han eller hon fyller 65 år, om hans eller hen-
nes arbetshistoria när det maximala antalet
dagar, 500, för vilka han eller hon har rätt till
arbetslöshetsdagpenning uppnås omfattar
minst 5 år under de senaste 15 åren och han
eller hon har fyllt 59 år. Ändringen gäller
personer som är födda 1950 eller senare. I
nämnda proposition föreslås dessutom att ar-
betsvillkoret för förnyad rätt till arbetslös-
hetsdagpenning förkortas till åtta månader,
dvs. 34 veckor.

I analogi med ändringarna av rätten till ar-
betslöshetsdagpenning föreslås att arbetslösa
arbetssökande som är födda 1950 eller senare
tryggas möjlighet till sysselsätt-
ningsfrämjande rehabilitering eller utbild-
ning, om hans eller hennes rätt till arbets-
löshetsdagpenning på grund av den maximi-
tid för utbetalningen som föreskrivs i lagen
om utkomstskydd för arbetslösa går ut när
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han eller hon har fyllt 57 år men innan han
eller hon fyller 59 år. Det föreslås att be-
stämmelsen tas in i 2 mom.

I analogi med de föreslagna ändringarna i
arbetsvillkoret för arbetslöshetsdagpenning
föreslås att kommunens skyldighet att ordna
möjlighet att arbeta förkortas till åtta måna-
der i stället för tio månader som motsvarar
det gällande arbetsvillkoret för utkomstskyd-
det för arbetslösa. Med hemkommun avses
fortfarande personens hemkommun enligt la-
gen om hemkommun.

I 5 mom. föreslås bli bestämt om arbetsti-
den i fråga om arbete som ordnas på grund-
val av sysselsättningsskyldigheten. I analogi
med nuläget skall kommunen ordna heltids-
arbete. Det föreslås dock att bestämmelsen
preciseras så att arbete som ordnas för en
person som får invalidpension som delpen-
sion också skall kunna vara deltidsarbete. I
syfte att uppnå målet för sysselsättningsskyl-
digheten bör arbetet också då uppfylla ar-
betsvillkoret för arbetslöshetsdagpenning.

8 §. Begränsningar i fråga om och upphö-
rande av sysselsättningsskyldigheten. Om en
person genom att inte ansöka om arbetslös-
hetsdagpenning eller på annat sätt har gett
upphov till att maximitiden för arbetslöshets-
dagpenning inte har gått ut före 55 års åldern
enligt 7 § 1 mom. eller 57 års åldern enligt 7
§ 2 mom., har han eller hon inte med stöd av
7 § rätt till sysselsättningsfrämjande rehabili-
tering, utbildning eller möjlighet att arbeta.
Bestämmelsen i 1 mom. motsvarar i sak 18 §
3 mom. sysselsättningslagen.

Bestämmelsen om arbete som minskar sys-
selsättningsskyldigheten i 2 mom. och om
upphörande av kommunens sysselsättnings-
skyldighet i 3 mom. motsvarar 18 § 4 mom.
och 18 a § sysselsättningslagen, dock med
beaktande av det förslag i anslutning till re-
videringen av rätten till arbetslöshets-
dagpenning som ingår i propositionen med
förslag till lag om utkomstskydd för arbetslö-
sa och som innebär att arbetsvillkoret förkor-
tas till åtta månader.

9 §. Beloppet av sysselsättningsstöd. Sys-
selsättningsstöd kan enligt arbetskraftsbyråns
prövning beviljas minst till ett belopp som
motsvarar normalt sysselsättningsstöd. Sys-
selsättningsstödet kan vara högst det normala
sysselsättningsstödet förhöjt med 80 %. Va-

riationsbredden (19,85 — 35,72 euro per
dag) tillämpas när stöd beviljas både för ar-
betsgivaren och för tryggande av för-
sörjningen. Kommunen har dock alltid rätt
att få normalt sysselsättningsstöd förhöjt med
80 % för lönekostnaderna för heltidsarbete
som ordnats på grundval av syssel-
sättningsskyldigheten. I 1 mom. föreslås be-
stämmelser om beloppet av sysselsätt-
ningsstöd som motsvarar 34 § 1 mom., 44 §
och 47 § 1 mom. sysselsättningsförordningen
samt 21 § 3 mom. sysselsättningslagen.

För närvarande föreskrivs vissa undantag i
fråga om beloppet av sysselsättningsstöd. I
analogi med dem föreslås bestämmelser om
beloppet av sammansatt stöd i 2 mom. och
om beloppet av deltidstillägg i 4 mom. Enligt
2 mom. kan i form av sammansatt stöd ut-
över arbetsmarknadsstöd till fullt belopp be-
viljas högst ett belopp som motsvarar nor-
malt sysselsättningsstöd. Andel för syssel-
sättningsstöd beviljas inte inom det försök
med sammansatt stöd som föreslås i proposi-
tionen med förslag till lag om utkomstskydd
för arbetslösa. Momentet motsvarar i sak
andra meningen i 12 a § 3 mom. lagen om
arbetsmarknadsstöd och andra meningen i
34 § 1 mom. Sysselsättningsförordningen
samt 7 kap. 11 § i den föreslagna lagen om
utkomstskydd för arbetslösa.

I 3 mom. anges den övre gränsen för sys-
selsättningsstöd och sammansatt stöd samt en
definition av lönekostnader i motsvarighet
till 12 b § 2 mom. lagen om arbetsmarknads-
stöd.

Enligt 54 § 1 mom. Sysselsättningsför-
ordningen är deltidstillägget 50 % av den av
arbetsgivaren uppgivna skillnaden mellan lö-
nen för heltidsarbete och deltidsarbete för en
arbetstagare som har övergått till deltidsarbe-
te. Det föreslås att bestämmelsen tas in i 4
mom. så att om förhöjningen av sysselsätt-
ningsstödet samt om definitionen av skillna-
den mellan lönen för heltidsarbete och för
deltidsarbete bestäms genom förordning av
statsrådet.

10 §. Arbetstid som berättigar till stöd och
ersättningsdagar. I paragrafen samlas de nu-
varande spridda bestämmelserna om arbetstid
som berättigar till sysselsättningsstöd. Be-
stämmelsen i 1 mom., enligt vilken arbetsgi-
varen skall kunna beviljas normalt eller för-
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höjt sysselsättningsstöd till fullt belopp på
grundval av ett sådant anställningsförhållan-
de där arbetstiden under en tidsperiod som
motsvarar lönebetalningsperioden är minst
85 % av den regelbundna arbetstiden i bran-
schen, motsvarar början av 34 § 3 mom. Sys-
selsättningsförordningen. Bestämmelsen i 4
mom., som gäller ersättningsdagar i fråga om
sysselsättningsstöd som beviljas arbetsgivare,
motsvarar 34 § 4 mom. Sysselsättningsför-
ordningen.

Som en del av det sammansatta stödet skall
normalt sysselsättningsstöd dock kunna be-
viljas till fullt belopp för deltidsarbete. Be-
stämmelsen om detta i 2 mom. motsvarar sis-
ta meningen i 12 a § 1 mom. lagen om ar-
betsmarknadsstöd och sista meningen i 34 §
3 mom. sysselsättningsförordningen.

I 3 mom. anges undantag från arbetstiden i
sådana fall då kommunen sysselsätter en per-
son på grundval av sysselsättnings-
skyldigheten eller den regionala garantin. En-
ligt 7 § 5 mom. skall arbete som ordnas på
basis av sysselsättningsskyldigheten vara hel-
tidsarbete, förutom om den som sysselsätts
får invalidpension som delpension. Till
kommunen skall betalas sysselsättningsstöd
förhöjt med 80 % till fullt belopp för heltids-
arbete som ordnats på grundval av sysselsätt-
ningsskyldigheten. På basis av den regionala
garantin skall sysselsättningsstöd till fullt be-
lopp kunna beviljas för arbete där arbetstiden
under en tidsperiod som motsvarar lönebe-
talningstiden är minst 75 % av den regel-
bundna arbetstiden i branschen. Till denna
del motsvarar momentet i sak 21 § 2 mom.
sysselsättningslagen och det bemyndigande i
1 mom. i nämnda lagrum enligt vilket be-
stämmelser om beviljande av förhöjt syssel-
sättningsstöd till kommunen utfärdas genom
förordning.

I 4 mom. fastställs i analogi med nuläget
ersättningsdagarna för sysselsättningsstöd
som beviljas för lönekostnader. Inverkan av
förmåner enligt sjukförsäkringslagen på be-
talningen av sysselsättningsstöd ändras dock
så att arbetsgivarens rätt att få en förmån
hindrar att sysselsättningsstöd betalas ut. I
den gällande sysselsättningsförordningen
förutsätts att arbetsgivaren faktiskt får nämn-
da förmån.

I 5 mom. bestäms om ersättningsdagar för

sysselsättningsstöd som beviljas för tryg-
gande av försörjningen. Också till denna del
föreslås att huvudregeln att stöd betalas för
högst fem dagar i veckan skall tas in i lagen.
Genom förordning av statsrådet bestäms
närmare om de ersättningsdagar som berätti-
gar till sysselsättningsstöd för tryggande av
försörjningen.

11 §. Stödets varaktighet. I paragrafen har
samlats bestämmelser om den maximala var-
aktigheten för sysselsättningsstöd vilka mot-
svarar bestämmelserna i gällande lagar och
förordningar. I 1 mom. föreslås huvudregeln
enligt 35 § 1 mom. Sysselsätt-
ningsförordningen, att per person kan syssel-
sättningsstöd beviljas för högst tio månader i
sänder. Begränsningen tillämpas inte på läro-
avtalsutbildning, där stöd liksom nu skall
kunna beviljas för hela läroavtalstiden.

På grundval av den regionala garanti som
gäller för kommunerna sysselsätts en arbets-
lös för högst sex månader i sänder. Det före-
slagna 2 mom. motsvarar 21 § 4 mom. sys-
selsättningslagen.

I 9 kap. 7 § 3 mom. i den föreslagna lagen
om utkomstskydd för arbetslösa bestäms om
det sammansatta stödets maximala varaktig-
het, till vilket hänvisas i 3 mom. i denna pa-
ragraf. I analogi med nuläget skall det kunna
bestämmas att sammansatt stöd skall betalas
till arbetsgivaren för högst 24 månader per
person. Kombinerat med sysselsättningsstö-
det kan det dock bestämmas att arbetsmark-
nadsstödet skall betalas till arbetsgivaren för
högst 12 månader per person. Genom förord-
ning av statsrådet bestäms om beviljande av
sysselsättningsstöd på nytt för sysselsättning
av eller tryggande av försörjningen för sam-
ma person samt om servicehelheten och dess
maximala varaktighet. I momentet föreslås
dessutom ett bemyndigande, enligt vilket ge-
nom förordning av statsrådet av särskilda
skäl kan bestämmas att maximitiden för stö-
det förlängs till högst 24 månader. Enligt den
gällande sysselsättningsförordningen kan
handikappade och arbetsplanerare sysselsät-
tas med sysselsättningsstöd för högst 24 må-
nader i sänder. Tilläggstöd kan beviljas för
högst 12 månader. I sysselsättningsförord-
ningen avses med arbetsplanerare en person
som ett statligt ämbetsverk eller en statlig in-
rättning, kommunen, en förening eller en stif-
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telse har anställt med sysselsättningsanslag
för att planera och ordna lämpliga arbets- och
utbildningsplatser samt andra sysselsätt-
ningsrämjande åtgärder för arbetslösa.

12 §. Tilläggsstöd. Bestämmelsen om
kommunens rätt att få tilläggstöd motsvarar
21 § 3 mom. sysselsättningslagen.

13 §. Bemyndigande att utfärda förordning
om sysselsättningsanslag. Det föreslagna
bemyndigandet att utfärda förordning gäller
statsrådet. Genom förordning bestäms enligt
1 punkten om statsunderstöd som beviljas för
investeringar och om anslag som av dem an-
visas för investeringar. Bestämmelserna i 14
och 15 § sysselsättningslagen om stats-
understödets belopp och vissa villkor för an-
vändningen av sysselsättningsanslagen över-
förs därmed till förordningar. Merparten av
bestämmelserna om investeringar liksom om
det sysselsättningsarbetsprogram som avses i
punkten finns för närvarande i 2 kap. syssel-
sättningsförordningen. I analogi med nuläget
skall genom förordning som utfärdas med
stöd av 2 och 3 punkten bestämmas om sys-
selsättningsarbetsprogrammet och om an-
vändningen av sysselsättningsanslag för an-
nat främjande av sysselsättning. Sådant annat
främjande av sysselsättning genomförs för
närvarande med hjälp av t.ex. projektstöd en-
ligt 4 kap. sysselsättningsförordningen och
företagsamhetsunderstöd enligt 11 kap. i
nämnda förordning. I analogi med 17 § sys-
selsättningslagen skall genom förordning av
statsrådet inom gränserna för statsbudgeten
och i syfte att trygga försörjningen också
kunna bestämmas om beviljande av syssel-
sättningsstöd för andra än i 5 § avsedda syf-
ten.

8 kap. Arbetsmarknadsåtgärder

Bestämmelserna om sysselsättningsfräm-
jande åtgärder som ordnas på arbetsplatsen
utan anställningsförhållande finns utspridda i
olika lagar. Bestämmelser om arbetsprövning
som ordnas till stöd för yrkesvägledningen
och placeringen av handikappade i arbete
finns i lagen om arbetskraftsservice. Be-
stämmelser om arbetspraktik för unga som
omfattas av systemet med arbetsmark-

nadsstöd finns i lagen om arbets-
marknadsstöd. Bestämmelser om arbets-
livsträning finns i sysselsättningslagen och
lagen om arbetsmarknadsstöd. Att bestäm-
melserna har tagits in i olika lagar har åtmin-
stone delvis baserat sig på de olika slag av
förmåner som betalas till dem som deltar i
åtgärderna.

Det föreslås att bestämmelserna om arbets-
prövning, arbetspraktik och arbetslivsträning
samlas i ett kapitel. Som gemensam benäm-
ning för dem föreslås arbetsmark-
nadsåtgärder. Begreppet arbetsmarknads-
åtgärder baserar sig på det lagutkast av ut-
redningsmannen Arajärvi som presenteras i
inledningen till propositionen, där termen
visserligen hade en vidare innebörd. Dessut-
om föreslås att terminologin för arbetsmark-
nadsåtgärderna och bestämmelserna om olika
åtgärder förenhetligas till den del avvikelser-
na inte är motiverade med hänsyn till de sär-
skilda syftena med åtgärden i fråga.

Utan anställningsförhållande genomförs på
arbetsplatsen dessutom praktik och inlärning
i arbetet i anslutning till arbetskraftspolitisk
vuxenutbildning. Bestämmelser om dessa fö-
reslås i 6 kap.

1 §. Arbetsmarknadsåtgärder. I 1 mom.
uppräknas arbetsmarknadsåtgärderna, som är
arbetsprövning, arbetslivsträning och arbets-
praktik, vilka ordnas på arbetsplatsen. Ar-
betsmarknadsåtgärder kan anordnas av sta-
ten, kommuner, samkommuner, sammans-
lutningar, stiftelser eller enskilda närings-
idkare. Bestämmelsen motsvarar 13 b § 3
mom. lagen om arbetskraftsservice och 7 § 1
mom. lagen om arbetsmarknadsstöd, dock så
att i lagen om arbetskraftsservice inte finns
något uttryckligt omnämnande av kommun-
er, samkommuner eller stiftelser. Den rättsli-
ga ställningen för dem som deltar i arbets-
marknadsåtgärder regleras i 3 §.

Bestämmelser om hänvisning till och an-
visning av en arbetsmarknadsåtgärd och om
målen för arbetsmarknadsåtgärderna föreslås
i 2—4 mom., så att 2 mom. gäller arbets-
prövning, 3 mom. arbetsprövning och 4
mom. arbetslivsträning. Bestämmelsen i 2
mom. motsvarar i sak 12 och 13 § lagen om
arbetskraftsservice. Det föreslagna 3 mom.
motsvarar 6 § 1 mom. lagen om arbets-
marknadsstöd, och 4 mom. motsvarar 6 § 2
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mom. lagen om arbetsmarknadsstöd, be-
stämmelsen om syftet i 17 § 1 mom. syssel-
sättningslagen och hänvisningsbestämmelsen
i 4 mom. samt 45 § 1 mom. sysselsättnings-
förordningen.

2 §. Begränsningar i fråga om arbetsmark-
nadsåtgärderna. I paragrafen föreslås be-
stämmelser om begränsningar i fråga om ar-
betsmarknadsåtgärderna, vilka syftar till att
förhindra att löntagare ersätts med personer
som utan lön deltar i en arbetsmark-
nadsåtgärd, förhindra att ställningen för-
sämras för löntagare som är anställda hos den
som ordnar en åtgärd samt förhindra att kon-
kurrensen mellan företagen snedvrids. Be-
gränsningarna i 1 mom. 1-3 punkten motsva-
rar de begränsningar som gäller arbetslivs-
träning och arbetspraktik och som föreskrivs
i 7 § 2 mom. 2-4 punkten lagen om arbets-
marknadsstöd och 46 § 2-4 punkten syssel-
sättningsförordningen.

Enligt 8 § 1 mom. 1 punkten lagen om ar-
betsmarknadsstöd och 46 § 1 punkten syssel-
sättningsförordningen kan inte en sådan som
inte har arbetstagare i anställningsförhållande
ordna arbetslivsträning eller arbetspraktik. I
fråga om villkoret har riksdagens arbets-
marknads- och jämställdhetsutskott vid be-
handlingen av berättelsen om regeringens åt-
gärder i sitt utlåtande (ApUU 7/2002 rd)
konstaterat följande i anslutning till syssel-
sättningsberättelsen för 2001: "Men utifrån
responsen ser det ut att kravet på att den som
ordnar arbetspraktik måste ha också andra
anställda bör strykas i bestämmelserna om
arbetspraktik. Samma precisering bör göras i
bestämmelserna om arbetsförsök."

I enlighet med utskottets ställningstagande
föreslås det inte längre någon begränsning i
lagen. När arbetslösa deltar i en arbetsmark-
nadsåtgärd som ordnas av en s.k. ensamföre-
tagare skall arbetskraftsmyndigheterna, så
som också utskottet konstaterar i sitt utlåtan-
de, särskilt ge akt på att arbetslösa behandlas
enligt bestämmelserna och att de inte utnytt-
jas på ett sätt som ger den som ordnar arbete
konkurrenssnedvridande förmåner.

Enligt 13 b § 1 mom. lagen om arbets-
kraftsservice kan arbetsprövning inte ordnas
hos en arbetsgivare till vilken kunden står i
anställningsförhållande eller något annat
tjänstgöringsförhållande. Det föreslås att be-

stämmelsen àjourförs och preciseras och tas
in som 2 mom. Eftersom det inte är ända-
målsenligt att arbetsgivare till vilken en en-
skild kund står i anställningsförhållande skall
ordna någon annan arbetsmarknadsåtgärd,
föreslås att begränsningen utsträcks till också
gälla anordnande av arbetspraktik och arbets-
livsträning.

I fråga om sysselsättningsstöd föreskrivs
dessutom i 7 kap. 3 § 3 mom. förbud mot vi-
dareplacering, dvs. att en arbetsgivare inte får
vidareplacera en sysselsatt person i uppgifter
hos en annan arbetsgivare. I 3 mom. föreslås
motsvarande bestämmelse beträffande ar-
betsmarknadsåtgärderna. Momentet är nytt.
Kommuners, föreningars eller stiftelsers rätt
till vidareplacering i fråga om syssel-
sättningsstöd gäller inte i fråga om arbets-
marknadsåtgärder.

Enligt gällande lagstiftning gäller ovan
nämnda begränsningar inte arbetsprövning.
Eftersom det inte finns någon grund för att
försätta arbetsprövning i en annan ställning
till den del det är fråga om tryggande av de
viktigaste spelreglerna för arbetsmarknaden
och näringsverksamheten, föreslås att de be-
gränsningar som föreslås i paragrafen utvid-
gas till att också gälla arbetsprövning som
ordnas på arbetsplatsen.

3 §. Rättslig ställning och ansvar för arbe-
tarskyddet. Den som deltar i en arbetsmark-
nadsåtgärd står inte i anställningsförhållande
till den som anordnat åtgärden eller till ar-
betskraftsbyrån. Bestämmelsen motsvarar
13 b § 1 mom. lagen om arbetskraftsservice,
8 a § 1 mom. lagen om arbetsmarknadsstöd
och 17 § 2 mom. sysselsättningslagen.

Enligt 2 mom. skall den som ordnar ar-
betsmarknadsåtgärden fortfarande ansvara
för arbetarskyddet på samma sätt som för
närvarande. Den reviderade arbetarskydds-
lagen (738/2002), som träder i kraft den 1 ja-
nuari 2003, har beaktats i hänvisnings-
bestämmelsen.

4 §. Avtal om arbetsmarknadsåtgärder. I
paragrafen bestäms om avtal som ingås om
arbetsmarknadsåtgärderna, om de omständ-
ligheter som skall tas in i avtalet och om sär-
skilda villkor. I 3 mom. bestäms dessutom
om anmälningsförfarandet för att informera
förtroendemannen eller en annan person som
företräder de anställda om avtalet om en ar-



RP 225/2002 rd62

betsmarknadsåtgärd. Paragrafen motsvarar i
sak 8 § 1—4 mom. lagen om arbetsmark-
nadsstöd, vilka med stöd av hänvisnings-
bestämmelsen i 17 § 4 mom. Sysselsätt-
ningslagen också har tillämpats på sådan ar-
betslivsträning på grundval av vilken en per-
son beviljas sysselsättningsstöd för att trygga
försörjningen. Den föreslagna paragrafen
motsvarar med vissa preciseringar vad som i
13 b § 3 mom. lagen om arbetskraftsservice
och i de två sista meningarna i 4 mom. i
nämnda lagrum bestäms om arbetsprövning
som ordnas på arbetsplatsen.

Enligt bemyndigandet i 8 § 2 mom. lagen
om arbetsmarknadsstöd utfärdas närmare be-
stämmelser om avtalet vid behov genom för-
ordning av statsrådet. Det föreslås att be-
myndigandet slopas som obehövligt.

7 §. Avtalets maximitid. Olika arbetsmark-
nadsåtgärder har olika maximitider. Dessut-
om har det föreskrivits undantag från maxi-
mitiderna, och beräkningen av maximitiden
styrs av rätt komplicerade bestämmelser. Be-
stämmelserna om beräkning av maximitider-
na kompliceras av att de har nära anknytning
till maximitiderna för arbetslöshetsdagpen-
ning och varaktigheten för arbetsmarknads-
stöd som betalas på grundval av arbetslöshet.
Det föreslås därför att bestämmelserna om
maximitiderna för avtalen om arbetsmark-
nadsåtgärder sammanställs och avskiljs till
en särskild paragraf.

Enligt huvudregeln i 1 mom. skall arbets-
kraftsbyrån kunna ingå avtal om arbets-
marknadsåtgärder för den tid målet för åtgär-
den, främjandet av arbetsmarknadsfär-
digheterna, beräknas ta i anspråk. Huvud-
regeln samt maximitiderna för olika arbets-
marknadsåtgärder motsvarar 13 b § 4 mom.
lagen om arbetskraftsservice, 8 § 5 mom. la-
gen om arbetsmarknadsstöd och 47 § 1 mom.
sysselsättningsförordningen.

I 2 mom. föreslås undantagsbestämmelser
för personer berättigade till arbetsmark-
nadsstöd, vilka motsvarar 8 § 5 mom. lagen
om arbetsmarknadsstöd. I beräknings-
bestämmelserna i 3 och 4 mom. föreslås änd-
ringar av uttryck och ändringar av teknisk
natur. I sak motsvarar bestämmelserna 8 § 6
mom. lagen om arbetsmarknadsstöd.

III AVDELNINGEN.
ANDRA STÖD, UNDERSTÖD
OCH FÖRMÅNER

9 kap. Utbildningsstöd

I kapitlet bestäms om utbildningsstöd som
betalas av Folkpensionsanstalten och arbets-
löshetskassorna och som tryggar försörj-
ningen för dem som deltar i arbets-
kraftspolitisk vuxenutbildning. De föreslagna
bestämmelserna motsvarar huvudsakligen
bestämmelserna i 5 kap. lagen om arbets-
kraftspolitisk vuxenutbildning. Vissa långa
paragrafer med många författningshän-
visningar har dock omgrupperats.

I de föreslagna bestämmelserna har beak-
tats de behov av ändringar av teknisk natur
som följer av propositionen med förslag till
lag om utkomstskydd för arbetslösa samt
verkningarna av ändringarna av innehållet i
fråga om arbetslöshetsdagpenningen.

1 §. Studiesociala förmåner vid arbets-
kraftspolitisk vuxenutbildning. I 1 mom. fö-
reslås en allmän bestämmelse om tryggande
av studerandens försörjning under utbild-
ningstiden och om det studiesociala förmåns-
systemet. I momentet föreskrivs också i ana-
logi med 20 § lagen om arbetskraftspolitisk
vuxenutbildning rätt till studiesociala förmå-
ner i sådana fall då en finsk myndighet skaf-
far arbetskraftspolitisk vuxenutbildning ut-
omlands eller studerande deltar i sysselsätt-
ningsfrämjande utbildning som en myndighet
i något annat nordiskt land har anordnat i det
landet.

I 2 mom. bestäms i analogi med 25 § 2
mom. lagen om arbetskraftspolitisk vuxenut-
bildning att om utbildningen ordnas i perio-
der som inte direkt följer på varandra, före-
ligger inte rätt till studiesociala förmåner för
tiden mellan utbildningsperioderna.

I 3 mom. bestäms i analogi med 4 § 1
mom. lagen om arbetskraftspolitisk vuxenut-
bildning om Folkpensionsanstaltens och ar-
betslöshetskassornas uppgifter i fråga om
verkställigheten av studiesociala förmåner.

2 §. Utbildningsstöd. Bestämmelsen mots-
varar i sak 15 § 3 mom. och 16 § lagen om
arbetskraftspolitisk vuxenutbildning.

I 2 mom. bestäms dessutom om betalning
av förtjänststödets förtjänstdel till förhöjt be-
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lopp genom hänvisning till lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa. Enligt propositio-
nen med förslag till lag om utkomstskydd för
arbetslösa skall det nuvarande avgångsbidra-
get fogas till systemet med utkomstskydd för
arbetslösa så att förhöjd inkomstrelaterad
dagpenning betalas för 130 dagar till en per-
son som har blivit uppsagd av ekonomiska
orsaker eller av produktionsorsaker. Ett ytter-
ligare villkor är att personen skall ha minst
20 års arbetshistoria och 5 års medlemskap i
en arbetslöshetskassa. Den förhöjda förtjänst-
delen skall utgöra 55 % av skillnaden mellan
dagslönen och grunddelen, och den över-
skjutande procenten på motsvarande sätt
32,5 %.

Det föreslås att förhöjd förtjänstdel betalas
inom utbildningsstödet på samma sätt som i
fråga om den inkomstrelaterade dagpen-
ningen. En förutsättning för utbetalning av
det förhöjda stödet är dessutom att utbild-
ningen börjar efter det att lagen har trätt i
kraft. I syfte att främja lönsamheten skall
dock den maximitid om 130 dagar som före-
slås i fråga om arbetslöshetsdagpenningen
inte tillämpas på förtjänststödet. Utan hinder
av maximitiden skall studeranden ha rätt till
förhöjt stöd för hela den tid han eller hon i
övrigt uppfyller villkoren för erhållande av
förtjänststöd och dess förtjänstdel oavsett ar-
betslöshetens varaktighet när utbildningen
börjar eller av de förhöjda förtjänstdelar som
betalats i form av arbetslöshetsdagpenning.
Till denna del motsvarar bestämmelsen 10
kap. 5 § 2 mom. i den föreslagna lagen om
utkomstskydd för arbetslösa, där det bestäms
om utbildningsdagpenning som betalas som
stöd vid frivilliga studier.

3 §. Rätt till utbildningsstöd. Paragrafen
om villkoren för grundstöd, förtjänststödets
grunddel och förtjänstdel motsvarar i sak
15 § 1 och 2 mom. lagen om arbetskrafts-
politisk vuxenutbildning.

4 §. Begränsningar i fråga om erhållande
av utbildningsstöd. Bestämmelsen i 1 mom.
motsvarar 19 § lagen om arbetskraftspolitisk
vuxenutbildning. Bestämmelsen om maximi-
tiden per vecka i 2 mom. motsvarar första
meningen i 24 § 1 mom. i nämnda lag.

5 §. Sänkt utbildningsstöd. Det föreslås att
bestämmelserna i 18 § lagen om arbetskrafts-
politisk vuxenutbildning omgrupperas så att

1 mom. innehåller en grundläggande be-
stämmelse om sänkt utbildningsstöd och de
förmåner som skall beaktas, 2 mom. en be-
stämmelse om det skyddade beloppet och en
exceptionell jämkningsperiod samt 3 mom.
en bestämmelse om periodisering av vissa er-
sättningar och förmåner. Till paragrafen fo-
gas dessutom som 4 mom. vad som i 18 § 4
mom. lagen om arbetskraftspolitisk vuxenut-
bildning bestäms om omräkning av en må-
natlig förmån till dagsersättningar och tvärt-
om.

Periodiseringen enligt 3 mom. ändras i en-
lighet med propositionen med förslag till lag
om utkomstskydd för arbetslösa så att ersätt-
ningen eller den ekonomiska förmånen peri-
odiseras enligt personens lön för det senaste
anställningsförhållandet, inte enligt den lön
som ligger till grund för den inkomstrelatera-
de dagpenningen. Periodiseringen blir sällan
tillämplig i praktiken, eftersom semesterer-
sättningar i motsats till vad som är fallet för
den som får en arbetslöshetsförmån inte alls
periodiseras för den som får utbildningsstöd.

6 §. Rätt till förtjänststöd. Rätten till för-
tjänststöd och dess förtjänstdel motsvarar
15 § 4 och 5 mom. lagen om arbetskrafts-
politisk vuxenutbildning.

10 kap. Ersättning för kostnader för
uppehälle

I kapitlet bestäms om förmåner som betalas
enskilda kunder som ersättning för resekost-
nader eller andra kostnader för uppehälle och
som syftar till att stöda deras sysselsättning,
sökande till utbildning och regionala rörlig-
het. I bestämmelserna om förmånerna före-
slås inte några innehållsmässiga ändringar. I
lagen tas in några bestämmelser som för när-
varande finns i förordningar. Mera detaljera-
de bestämmelser om förmåner avsedda för att
täcka kostnaderna för uppehälle skall fortfa-
rande utfärdas genom förordning av statsrå-
det, i synnerhet när beviljandet av förmånen i
fråga baserar sig på arbetskraftsbyråns pröv-
ning och när förmånen ersätter enskilda resor
eller den annars har obetydlig ekonomisk be-
tydelse. Med stöd av 6 kap. 15 § skall be-
stämmelser om ersättningar för kostnader i
anslutning till yrkesvals- och karriärplanering
samt yrkesinriktad rehabilitering utfärdas ge-
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nom förordning av statsrådet.
1 §. Rörlighetsunderstöd. I paragrafen be-

stäms om rörlighetsunderstöd i analogi med
11 § lagen om arbetskraftsservice. I lagrum-
met tas in gällande bestämmelser på förord-
ningsnivå om skolelever och studerande samt
ett omnämnande av resekostnader. Bestäm-
melserna finns för närvarande i 4 § förord-
ningen om förmåner i samband med arbets-
kraftsservice (1253/1993).

I 2 mom. föreslås ett bemyndigande att ut-
färda förordning, enligt vilket närmare be-
stämmelser om förutsättningarna för bevil-
jande av rörlighetsunderstöd, om resor som
ersätts samt om grunderna för ersättning av
resor utfärdas genom förordning av statsrå-
det.

2 §. Förmåner innan utbildningen börjar.
Bestämmelsen i 1 mom. om förmåner innan
arbetskraftspolitisk utbildning börjar mots-
varar 14 a § lagen om arbetskraftspolitisk
vuxenutbildning och 27 § som gäller avgifts-
fri antagning av studerande.

I 2 mom. föreslås en bestämmelse om för-
måner för den som söker sig till frivillig ut-
bildning och som motsvarar 11 § 1 mom. 5
punkten samt 11 § 2 mom. förordningen om
förmåner i samband med arbetskraftsservice.

Enligt 3 mom. skall närmare bestämmelser
om förmåner innan utbildningen börjar utfär-
das genom förordning av statsrådet.

3 §. Rätt till ersättning för uppehälle. I pa-
ragrafen bestäms om ersättning för uppehälle
som betalas av arbetslöshetskassorna och
Folkpensionsanstalten. Förutsättningarna för
erhållande och ersättningens storlek ändras
inte.

Under de senaste åren har enskilda kun-
ders, i synnerhet arbetslösa arbetssökandes,
rätt till ersättningar för kostnader för uppe-
hälle utvidgats. Samtidigt har man i tillta-
gande grad övergått till ett smidigt förvalt-
ningsförfarande där resekostnader och andra
kostnader för uppehälle föranledda av delta-
gande i utbildning eller arbetsmark-
nadsåtgärder ersätts med dagersättning till ett
bestämt belopp. Ersättningen för uppehälle är
i dag 7 euro per dag och den förhöjda ersätt-
ningen för uppehälle är 14 euro. Bestämmel-
serna om ersättning för uppehälle är utsprid-
da i olika lagar och förordningar.

De som deltar i arbetskraftspolitisk vuxen-

utbildning, studerande som får utbildnings-
stöd eller arbetsmarknadsstöd samt de som
får arbetsmarknadsstöd och som deltar i ar-
betspraktik eller arbetslivsträning har på de
villkor som anges i lag rätt att få ersättning
för uppehälle utan att saken prövas av ar-
betskraftsmyndigheterna. Ersättningen utbe-
talas av arbetslöshetskassan till den som del-
tar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och
som får förtjänststöd. I annat fall betalas er-
sättning för uppehälle av Folkpensions-
anstalten. Paragrafen motsvarar 17 § 1 och 2
mom. lagen om arbetskraftspolitisk vuxenut-
bildning samt 11 a § lagen om arbets-
marknadsstöd.

I 6 § föreslås bli bestämt om ersättning för
uppehälle som arbetskraftsbyrån kan bevilja
på basis av arbetskraftspolitisk prövning. Om
ersättning för uppehälle till den som deltar i
arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte be-
stäms i lagen om utkomstskydd för arbetslö-
sa.

4 §. Rätt till ersättning för uppehälle vid
arbetskraftspolitisk vuxenutbildning utom-
lands. Paragrafen motsvarar i sak 17 § 3
mom. lagen om arbetskraftspolitisk vuxen-
utbildning.

5 §. Begränsningar i fråga om ersättning
för uppehälle. Begränsningarna i fråga om
ersättning för uppehälle motsvarar i sak
19 a § lagen om arbetskraftspolitisk vuxen-
utbildning.

6 §. Ersättning för uppehälle enligt pröv-
ning. Paragrafen är ny. I paragrafen samlas,
utan ändringar i sak, vad som i 11 § 2 mom.
lagen om arbetsmarknadsstöd, 48 § syssel-
sättningsförordningen, förordningen om för-
måner i samband med arbetskraftsservice och
statsrådets förordning om ersättning för up-
pehälle för personer som deltar i arbetssök-
ningsträning (1464/2001) bestäms om belop-
pet av ersättning för uppehälle och de vikti-
gaste förutsättningarna för erhållande. Efter-
som ersättning för uppehälle skall betalas på
basis av åtgärder som avviker från varandra i
fråga om mål och arrangemang, skall enligt 3
mom. närmare bestämmelser om förutsätt-
ningarna för ersättning för uppehälle enligt
prövning utfärdas genom förordning av stats-
rådet och med stöd av det bemyndigande
som föreslås i 7 § skall närmare bestämmel-
ser om ersättningsdagar som berättigar till
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förmåner utfärdas genom förordning av stats-
rådet.

7 §. Ersättningsdagar i fråga om ersättning
för uppehälle. Paragrafen är ny. Den skall
också tillämpas på ersättning för uppehälle
enligt prövning. Ersättning för uppehälle
skall kunna betalas för högst fem dagar per
kalendervecka. För dem som deltar i arbets-
kraftspolitisk vuxenutbildning utomlands
skall ersättning för uppehälle dock kunna be-
talas inte mer är sju dagar per kalendervecka.
Bestämmelserna om maximitiden för utbe-
talning av ersättning för uppehälle per vecka
motsvarar i sak första meningen i 24 § 1
mom. och 24 § 2 mom. lagen om arbets-
kraftspolitisk vuxenutbildning.

IV AVDELNINGEN.
VERKSTÄLLIGHET OCH
SÖKANDE AV ÄNDRING
SAMT IKRAFTT-
RÄDELSEBESTÄMMELSER

11 kap. Samarbete i anslutning till
verkställigheten

1 §. Samarbete mellan myndigheterna. Om
arbetskrafts-, social- och hälsovårds- samt
undervisningsmyndigheternas allmänna skyl-
dighet att samarbeta när offentlig arbets-
kraftsservice ordnas och åtgärder i anslutning
till den vidtas bestäms i 17 § 1 mom. lagen
om arbetskraftsservice. Det föreslås att be-
stämmelsen överförs till 1 mom.

Bestämmelser om samarbete mellan myn-
digheter i fråga om bl.a. personer som hem-
förlovats från militärtjänstgöring samt anord-
nande av information och rådgivning som
gäller utbildning finns i 18 § förordningen
om arbetskraftsservice. I lagen föreslås ett
specificerat bemyndigande att utfärda för-
ordning, enligt vilket närmare bestämmelser
om samarbetet mellan myndigheterna skall
utfärdas genom förordning av statsrådet. Gäl-
lande bestämmelse i 17 § 2 mom. lagen om
arbetskraftsservice, som gäller samarbete
mellan myndigheter vid anordnande av ser-
vice i anslutning till studerandes yrkesval och
sökande av arbete, överförs med stöd av den
bemyndigande bestämmelsen till förordning
av statsrådet.

I 10 § 2 mom. lagen om arbetskraftsservice

bestäms att lagen om rehabiliterings-
samarbete (604/1991) skall iakttas vid ord-
nande av service för handikappade kunder.
Det föreslås att bestämmelsen överförs till 2
mom.

2 §. Samarbete mellan arbetskraftsmyndig-
heterna, arbetsmarknadsorganisationerna
och övriga intressegrupper. Om arbetskrafts-
myndigheternas samarbete med arbetsmark-
nadsorganisationerna samt organisationer
som företräder kommunerna liksom organi-
sationer som företräder övriga intres-
segrupper föreslås bli bestämt i analogi med
25 § 2 mom. sysselsättningslagen och 18 § 1
mom. lagen om arbetskraftsservice. I para-
grafen föreslås dessutom ett bemyndigande
att utfärda förordning om den närmare orga-
niseringen av samarbetet och de organ som
skall tillsättas för det.

I 2 mom. föreslås en allmän bestämmelse
om arbetskraftskommissionen, som är ett
samarbetsorgan för arbetskraftsbyrån, arbets-
marknadsorganisationerna och kommunerna
inom arbetskraftsbyråns verksamhetsområde.

3 §. Arbetskraftskommission. Det föreslås
att bestämmelserna om arbetskraftskom-
missionen överförs från lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa till lagen om offentlig
arbetskraftsservice. Avsikten är att förtydliga
lagen om utkomstskydd för arbetslösa och att
i enlighet med den linje som iakttagits vid re-
formen av arbetskraftspolitiken betona ar-
betskraftskommissionens ställning inom ar-
betskraftspolitiken som baserar sig på lokalt
samarbete och samarbete i ekonomiska regi-
oner. I syfte att framhäva kraven på god för-
valtning och utövande av offentlig makt före-
slås att de viktigaste bestämmelserna om ar-
betskraftskommissionens sammansättning,
utnämning och beslutförhet tas in i lagen.
Om dessa bestäms för närvarande i förord-
ningen om arbetskraftskommissioner
(1681/1993). I lagen om utkomstskydd för
arbetslösa och med stöd av den skall fortfa-
rande bestämmas om arbetskrafts-
kommissionens uppgifter i fråga om att till
den som utbetalar arbetslöshetsdagpenning
avge ett bindande utlåtande om de arbets-
kraftspolitiska förutsättningarna för erhållan-
de förmånen. Arbetskraftskommissionen
skall likaså fortfarande avge och följa utlå-
tanden om förutsättningarna för arbets-



RP 225/2002 rd66

marknadsstöd och alterneringsersättning. De
bestämmelser som föreslås i paragrafen, t.ex.
om arbetskraftskommissionens sammansätt-
ning, beslutsfattande, jävighet och beslut-
anderätt, skall också tillämpas när ovan
nämnda bindande utlåtanden ges. När för-
månsärenden behandlas skall liksom nu inga
andra än kommissionens ordförande, med-
lemmar och sekreterare vara närvarande.

Vid arbetskraftskommissionerna behandlas
enligt 27 § sysselsättningslagen ärenden som
gäller verkställigheten av nämnda lag. Enligt
5 § förordningen om arbetskraftskommis-
sioner skall arbetskraftskommissionen följa
verkställigheten av arbetsförmedling och öv-
rig arbetskraftsservice, skötseln av syssel-
sättningen samt vid behov göra framställ-
ningar om utvecklande av dessa. Det föreslås
att bestämmelserna sammanförs i 1 mom. i
analogi med sitt nuvarande innehåll.

Bestämmelserna om utnämnande av ar-
betskraftskommissionen, dess mandattid,
sammansättning, beslutanderätt, verkningar-
na av ordförandens och vice ordförandenas
jävighet och om beslutsfattandet ändras inte.
Bestämmelserna i 2—4 mom. motsvarar i
sak 6—8 § förordningen om arbetskrafts-
kommissioner.

I 5 mom. föreslås ett bemyndigande att ut-
färda förordning, enligt vilket bestämmelser
om arbetskraftskommissionens mötesarvoden
och ersättning för kostnader till dem som del-
tar i mötena skall utfärdas genom förordning
av statsrådet.

4 §. Samarbete i ekonomiska regioner. Pa-
ragrafen är ny. Inom regionalpolitiken förut-
sätts det att de ekonomiska regionerna ut-
vecklas. Ekonomiska regioner som baserar
sig på pendling och samarbete mellan kom-
muner är viktiga med tanke på en fungerande
arbetsmarknad. Med vissa undantag anger de
ekonomiska regionerna och häraderna de
normativa riktningarna för utveckling när ar-
betskraftsbyråernas områden definieras och
ändras. Ett undantag är huvudstadsregionen,
där idén om en ekonomisk region på grund
av dess stora storlek och det stora antalet
kunder inte lämpar sig för lösningar i fråga
om nätverket av byråer. I fråga om nätverket
av byråer beaktas dessutom tillgången till
service på glesbygden samt tillgången till
svenskspråkig service.

I enlighet med den linje som följts vid den
fortsatta reformen av arbetskraftspolitiken
utvecklas arbetskraftsbyråorganisationen så
att arbetskraftsbyråernas verksamhets-
områden bättre följer indelningen i eko-
nomiska regioner. Syftet med den pågående
reformen av byrånätverket är att göra verk-
samheten i områdena smidigare, effektivera
resursanvändningen på det lokala planet samt
stöda specialisering. Med arbetskraftsbyråer
avses här självständiga enheter som eventu-
ellt har flera serviceställen.

Utvecklingen av de ekonomiska regionerna
baserar sig på eget initiativtagande och sam-
arbete mellan lokala aktörer. Regionala ut-
vecklingsprojekt, såsom omfattande projekt
som finansieras ur Europeiska socialfonden
(nedan ESF) och samarbete med näringsut-
vecklingsbolag, samt övriga sam-
arbetsprojekt, såsom t.ex. samserviceställen
och främjande av social företagsverksamhet,
förutsätter att arbetskraftsbyrån deltar i sam-
ordningen. Oavsett reformen av byrånätver-
ket bör arbetskraftsbyråerna redan nu ha be-
redskap att delta i samarbetet i de ekonomis-
ka regionerna. I 1 mom. föreslås en allmän
bestämmelse om detta.

Kraven på servicens kvalitet vid arbets-
kraftsbyråerna har skärpts. Kraven på kun-
nande och kvalitetskraven på arbets-
marknaden innebär också att det är nödvän-
digt att specialisera sig, vilket ökar behovet
av att förenhetliga verksamheten: kunderna
bör få service med samma innehåll vid olika
byråer. I samband med beredningen av denna
lag har flera av de instanser som hörts beto-
nat behovet av åtgärder som så jämlikt som
möjligt tryggar nivån på arbetskraftsbyråer-
nas service i olika delar av landet.

På nämnda grunder föreslås i 2 mom. en
undantagsbestämmelse för situationer där
samarbetet i den ekonomiska regionen är
bristfälligt eller osamordnat eller där nivån
på kundservicen vid arbetskraftsbyrån är vä-
sentligt lägre än vad som de viktigaste kvali-
tetskraven förutsätter. Enligt bestämmelsen
skall arbetsministeriet med avvikelse från ar-
betskraftsbyråernas befintliga verksamhets-
områden och befogenheter samt med avvi-
kelse från vad som annars bestäms om änd-
ring av arbetskraftsbyråernas befogenheter
och verksamhetsområde utnämna en annan
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arbetskraftsbyrå i den ekonomiska regionen
för att helt eller delvis besluta om verkstäl-
ligheten av offentlig arbetskraftsservice.

5 §. Samarbete med privat arbetskrafts-
service och övervakning av den. Paragrafen
innebär inte några ändringar i sak, utan den
motsvarar 18 § 2 mom. och 22 § lagen om
arbetskraftsservice. Om uppgifter som läm-
nas av den privata arbetskraftsservicen, om
förfarandena i anslutning till lämnandet av
uppgifterna och om behandlingen av uppgif-
terna föreslås på motsvarande sätt bli bestämt
genom förordning av statsrådet. I lagen före-
slås ett bemyndigande att utfärda förordning
om detta.

6 §. Rätt att få information. Rätten att få in-
formation i anslutning till verkställighet och
utveckling samt övervakning och utveckling
av studiesociala förmåner motsvarar i sak 24
§ sysselsättningslagen och 31 § lagen om ar-
betskraftspolitisk vuxenutbildning.

12 kap. Bestämmelser om verkställig-
het av stöd, understöd och för-
måner

1 §. Tillämpning av statsunderstödslagen.
Statsunderstödslagen (688/2001) trädde i
kraft den 1 september 2001. Syftet med lagen
är att förenhetliga förfaranden och tillämp-
ningspraxis i anslutning till statsunderstöd
som beviljas enligt prövning, vilket i sin tur
tryggar såväl statens ekonomiska intressen
som lika behandling av dem som söker och
dem som får statsunderstöd. Reformen syfta-
de inte till några betydande ändringar i de
materiella grunderna för beviljande av stats-
understöd enligt prövning, utan dessa defini-
eras fortfarande antingen i speciallagstiftning
eller i statsbudgeten samt i förordningar.

Statsunderstödslagen tillämpas på statsun-
derstöd som beviljas enligt prövning. Med
statsunderstöd avses ekonomiskt stöd som
beviljas enligt prövning och där beviljandet
eller beslut om det belopp som skall beviljas
baserar sig på myndighetsprövning. Statsun-
derstödslagen är sekundär i förhållande till
speciallagstiftningen om statsunderstöd. Den
tillämpas bara till den del det inte i någon
annan lag finns bestämmelser som avviker
från statsunderstödslagen. Om grunderna för
den rättsliga ställningen för den som söker

och den som får statsunderstöd och om myn-
digheternas befogenheter kan inte längre be-
stämmas genom förordning eller författning-
ar på lägre nivå än så. Efter ikraftträdandet
har statsunderstödslagen tillämpats i fråga
om sysselsättningsanslag och de bestämmel-
ser i sysselsättningsförordningen som stridit
mot den har upphävts. I statsunderstödslagen
avsedda statsunderstöd inom arbetsförvalt-
ningen har således varit bl.a. sysselsättnings-
stöd enligt sysselsättningsförordningen, inve-
steringsunderstöd, projektstöd samt företag-
samhetsunderstöd enligt förordningen om
stödjande av arbetslösas företagsamhet (sena-
re sysselsättningsförordningen).

Som statsunderstöd enligt statsunder-
stödslagen betraktas inte sociala understöd,
förmåner som grundar sig på socialförsäkring
eller stöd i anslutning till annan social trygg-
het som ges enskilda. Statsunderstödslagen
tillämpas inte heller på ersättningar eller an-
skaffning av service. Med ersättning avses en
betalning som ersätter mottagaren de kostna-
der som mottagaren åsamkats av en viss åt-
gärd eller verksamhet eller skada och som
baserar sig på lag eller avtal. Enligt 3 § 3
mom. statsunderstödslagen kan dock genom
lag bestämmas att även annat ekonomiskt
stöd kan betraktas som statsunderstöd enligt
lagen.

Förmåner av huvudsakligen typen ersätt-
ning i anslutning till arbetskraftsservice har
fallit utanför tillämpningsområdet för stats-
understödslagen. Detsamma gäller också vis-
sa stöd och ersättningar till arbetsgivaren el-
ler den som ordnar en verksamhet, t.ex. stöd
för specialarrangemang på arbetsplatsen och
statlig ersättning till kommunen för anord-
nande av arbetsverksamhet i rehabili-
teringssyfte.

I statsunderstödslagen finns bestämmelser
om grunder och förfaranden i anslutning till
statsunderstöd, t.ex. ansökan om samt bevil-
jande och utbetalning av statsunderstöd (9—
12 §), avbrytande av utbetalning (19 §),
skyldighet att återkräva statsunderstöd (21 §),
återkrav enligt prövning av statsunderstöd
(22 §), jämkning (26 §) och kvittning (30 §).

I 1 mom. föreslås att tillämpningsområdet
för statsunderstödslagen utvidgas till att för-
utom sysselsättningsanslag också gälla andra
stöd, understöd och förmåner som arbets-
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kraftsmyndigheterna beviljar. Det föreslagna
1 mom. leder till att 24 a § sysselsättningsla-
gen, vilken gäller särskild ränta och dröjs-
målsränta, ersätts med 24 och 25 § statsun-
derstödslagen, vilka har samma sakinnehåll.
Till den del statsunderstödslagen inte på
grund av förmånernas och ersättningarnas
särskilda karaktär inte lämpar sig för förmå-
ner avsedda att trygga försörjningen eller för
ersättningar för kostnader för uppehälle an-
ges i 2 mom. undantag från tillämpningen. På
ersättningarna tillämpas inte sådana beslut,
sådana bestämmelser om tillsynen över mot-
tagaren eller om granskningsrätt som karak-
täriskt hänför sig till de stöd som beviljas
sammanslutningen. Räntan och dröjsmålsrän-
tan har tillämpats vid återkrav av sysselsätt-
ningsstöd avsedda för att trygga en persons
försörjning. Räntor tas däremot inte ut för det
belopp som återkrävs av mottagare av ar-
betsmarknadsstöd som deltar i motsvarande
åtgärd. Det föreslås att bestämmelsen om
nämnda räntor förenhetligas. Räntor skall
inte tas ut för utkomstförmåner.

Genom bestämmelsen i 1 mom. blir stats-
understödslagen på motsvarande sätt tillämp-
lig när stöd, understöd eller förmåner enligt
denna lag finansieras som ESF-projekt. På
andra ekonomiska stöd i anslutning till ESF-
projekt skall statsunderstödslagen tillämpas
direkt, om inte något annat följer av lagen.

2 §. Vissa bestämmelser om stöd, förmåner
eller understöd som arbetskraftsmyndig-
heterna beviljar. Statsbidragsmyndigheten,
dvs. den myndighet som fattat beslutet, kan
bestämma att utbetalningen av statsunderstöd
skall avbrytas. Till denna del ändras inte
praxisen, utan arbetskraftsbyrån kan besluta
att utbetalningen av t.ex. sysselsättningsstöd
skall avbrytas. Arbetskrafts- och näringscent-
ralen kan besluta att utbetalningen av t.ex.
investeringsunderstöd och projektstöd skall
avbrytas.

Enligt statsunderstödslagen skall stats-
bidragsmyndigheten också besluta om åter-
krav. I fråga om t.ex. sysselsättningsstöd in-
nebär detta att beslut om återkrav fattas av
arbetskraftsbyrån. Innan nämnda lag trädde i
kraft hade arbetskrafts- och näringscentralen
befogenheter i fråga om återkrav. I praktiken
är det problematiskt att fatta beslut om åter-
krav vid arbetskraftsbyråerna och besluten

har ofta förutsatt att arbetskraftsavdelningen
vid arbetskrafts- och näringscentralen har
konsulterats. Rättssäkerhetens betydelse i
återkravsärenden accentueras av att enligt
statsunderstödslagen gäller statsmyndighe-
tens beslut om återkrav direkt som grund för
utmätning. Återkrav behöver således inte
slutligt avgöras enligt förfarandet för förvalt-
ningstvistemål.

På nämnda grunder föreslås i 1 mom. en
bestämmelse om betalning och avbrytande av
betalning som motsvarar nuläget. I fråga om
återkrav föreslås att arbetskrafts- och när-
ingscentralen skall besluta om återkrav också
när förmånsbeslutet har fattats av arbets-
kraftsbyrån.

Statsunderstöd kan också indrivas genom
kvittning så att det dras av från annat stats-
understöd som beviljas av samma statsbi-
dragsmyndighet. Kvittning av fordring gäl-
lande återkrav kan dock inte göras av utgifter
som hänför sig till ett moment för andra stat-
liga ämbetsverk eller inrättningar. I 2 mom.
föreslås en begränsning av kvittning vid in-
drivning av stöd, understöd eller förmåner
som betalts till en enskild person och som
syftar till att trygga försörjningen eller ersätta
kostnader för uppehälle. Begränsningen mot-
svarar det kvittningsförfarande som i fråga
om arbetslöshetsförmåner föreslås i 11 kap.
13 § i den nya lagen om utkomstskydd för
arbetslösa. Enligt samtycke av personen kan
kvittning ske till ett större belopp än den
skyddade delen vid utmätning, dock inte av
någon annan än arbetskraftsmyndighetens
utgifter.

I 3 mom. föreslås ett bemyndigande att ut-
färda förordning, enligt vilket genom förord-
ning av statsrådet bestäms närmare om förfa-
randet för sökande, beviljande, anvisning och
betalning av stöd, förmåner och understöd
samt om den inbördes uppgiftsfördelningen
mellan arbetskraftsmyndigheterna.

3 §. Beviljande och betalning av utbild-
ningsstöd och ersättningar för uppehälle. I
paragrafen bestäms i analogi med nuläget om
omständigheter som hänför sig till beviljande
och betalning av utbildningsstöd för arbets-
kraftspolitisk vuxenutbildning samt ersätt-
ningar för uppehälle. Det föreslås att be-
stämmelsen om inlämnande av ansökan i
21 § 1 mom. lagen om arbetskraftspolitisk
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vuxenutbildning överförs till 1 mom. samt att
bestämmelsen om indragning av förmåner
och meddelanden i anslutning till detta i 25 §
1 mom. överförs till 3 mom. I 4 § föreslås bli
bestämt att i övrigt skall lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa tillämpas på ansökan om
förmåner. Ansökan skall sålunda fortfarande
göras skriftligen.

I 2 mom. föreslås i analogi med 21 § 2 och
3 mom. lagen om arbetskraftspolitisk vuxen-
utbildning bli bestämt om arbetskraftsbyråns
meddelande till förmånstagaren. Bestäm-
melsen samordnas tekniskt med de bestäm-
melser om arbetskraftspolitiska utlåtanden
som föreslås i lagen om utkomstskydd för
arbetslösa. I praktiken skall arbetskraftsbyrån
fortfarande skicka meddelande utan särskild
begäran, om personen hos arbetskraftsbyrån
anmäler att han eller hon söker förmånen i
fråga. Till skillnad från förfarandet för ar-
betslöshetsdagpenning och arbetsmark-
nadsstöd skall arbetskraftsbyråns medde-
lande inte heller i fortsättningen vara bindan-
de för förmånstagaren.

Som 4 mom. föreslås ett bemyndigande
som gäller arbetskraftsbyråns skyldighet att i
övrigt lämna upplysningar på eget initiativ.

4 §. Tillämpning av lagen om utkomstskydd
för arbetslösa och lagen om arbetslös-
hetskassor. Beträffande utbildningsstöd och i
tillämpliga delar även beträffande ärenden
som gäller ersättning för uppehälle tillämpas
vad som i fråga om arbetslöshetsförmåner
bestäms om ansökan, skyldighet att lämna
upplysningar, beslut om förmånen, förvägran
av förmån på grund av försenad ansökan, be-
talningssätt, tillfälligt avbrott eller minskning
av utbetalningen, utbetalning till någon an-
nan än studeranden, återkrav, kvittning, över-
föring till annan person, avrundning, korri-
gering, rättelse av fel, tystnadsplikt och brott
mot tystnadsplikten, erhållande och utläm-
nande av uppgifter samt om äktenskap och
boende åtskils, om inte något annat bestäms i
denna lag. Paragrafen motsvarar i sak 22 §,
de två sista meningarna i 24 § 1 mom., 26, 28
och 33 § lagen om arbetskraftspolitisk vux-
enutbildning så att i 2 mom. föreslås en be-
stämmelse om förbud mot utmätning av
grundstöd och ersättning för uppehälle. Med
stöd av hänvisningsbestämmelsen i 11 a § 3
mom. lagen om arbetsmarknadsstöd har

nämnda bestämmelser tillämpats på ersätt-
ning för uppehälle för dem som får arbets-
marknadsstöd.

Beträffande ersättning för uppehälle före-
slås att innehållet i bestämmelserna om be-
slut ändras, varvid den som saken gäller i
själva verket får större möjligheter att söka
ändring. Enligt 22 § 2 mom. lagen om ar-
betskraftspolitisk vuxenutbildning skall ett
skriftligt beslut i ärenden som gäller ersätt-
ning för uppehälle meddelas endast om sö-
kanden kräver det. Kravet skall framföras
hos Folkpensionsanstalten eller arbetslös-
hetskassan inom sju dagar från det att den
som saken gäller fått del av avgörandet. I an-
nat fall står avgörandet fast. Särskilt krav på
skriftligt beslut och den begränsning av be-
svärsrätten som följer därav är inte längre
motiverade, eftersom man i stället för ersätt-
ning av faktiska kostnader har övergått till
fasta ersättningar för uppehälle och dessutom
slopat särskild ersättning för logi. Det före-
slås därför bli bestämt att förmånsgivaren
skall meddela ett skriftligt beslut också i frå-
ga om ersättningar för uppehälle. Den som är
missnöjd med beslutet kan söka ändring ge-
nom besvär inom sedvanlig besvärstid enligt
13 kap.

5 §. Betalning av utbildningsstöd och er-
sättning för uppehälle utan beslut. I 11 kap. 8
§ i den nya lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa föreslås bestämmelser om betalning
av jämkad arbetslöshetsförmån utan beslut.
Det föreslås att förfarandet också skall till-
lämpas på utbildningsstöd och ersättning för
uppehälle. Eftersom beaktandet av övriga in-
komster i utbildningsstödet avviker från ar-
betslöshetsförmånerna och eftersom förfa-
randet i ärenden som gäller ersättningar för
uppehälle avviker från arbetslöshetsförmå-
nerna, föreslås i lagen en uttrycklig bestäm-
melse om saken. Sänkt utbildningsstöd skall
kunna betalas utan beslut i synnerhet i situa-
tioner där det minskade stödet beror på stu-
derandens löneinkomster och där löneuträk-
ning av arbetsgivaren saknas.

I den nya lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa föreslås bli bestämt att utan beslut
skall kunna betalas högst 70 % av det belopp
som personen i fråga skulle ha rätt till på
grundval av de uppgifter som han eller hon
lämnat. Det föreslås att motsvarande pro-
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centandel skall tillämpas också i fråga om
sänkt utbildningsstöd. Med beaktande av
aspekter som hänför sig till förmånens art
och verkställigheten av den föreligger det
däremot inte några grunder att utbetala er-
sättning för uppehälle till nedsatt belopp. Er-
sättning för uppehälle skall därför betalas till
fullt belopp.

6 §. Betalningssätt. Många förordningar
om stöd, understöd och förmåner enligt den-
na proposition innehåller liknande bestäm-
melser om betalningssätt. I lagen föreslås en
bestämmelse som i sak motsvarar dessa och
11 kap. 5 § i den nya lagen om utkomstskydd
för arbetslösa.

7 §. Anvisningar om verkställighet av stu-
diesociala förmåner inom arbetskrafts-
politisk vuxenutbildning. Bestämmelsen har-
monierar med 14 kap. 4 § i den föreslagna
lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Enligt
1 mom. skall också arbetsministeriet delta i
beredningen av anvisningarna till denna del.
Som 3 mom. föreslås dessutom gällande 33 §
2 mom. lagen om arbetskraftspolitisk vuxen-
utbildning, enligt vilket Folkpensions-
anstalten har rätt att meddela interna proce-
duranvisningar.

13 kap. Sökande av ändring

1 §. Sökande av ändring i arbetskrafts-
myndigheternas beslut. I samband med 12
kap. föreslås att statsunderstödslagen i prin-
cip skall tillämpas på stöd, understöd och
förmåner som beviljas av arbetskrafts-
myndigheterna. På samma sätt gäller att
statsunderstödslagen i princip också skall till-
lämpas på sökande av ändring. För att be-
svärsrätten skall vara öppen för insyn före-
slås dock en uttrycklig bestämmelse om sö-
kande av ändring, vilken i fråga om innehål-
let motsvarar 34 § statsunderstödslagen. I 1
mom. föreslås bli bestämt om rättelseyrkande
och i 2 mom. om sökande ändring i beslut
som arbetskraftsmyndigheten fattat med an-
ledning av rättelseyrkande. I syfte att undvi-
ka tolkningssvårigheter hänvisas dessutom i
3 mom. till förfarandet för delgivning av be-
slut enligt statsunderstödslagen.

I fråga om statsunderstöd som beviljas av
sysselsättningsanslag tillämpas redan för
närvarande sökande av ändring enligt stats-

understödslagen. Ändring i statsbidrags-
myndighetens beslut får inte sökas genom
besvär. I beslut av statsbidragsmyndigheten
får rättelse sökas inom 30 dagar från delfå-
endet. Rättelseyrkande görs hos den myndig-
het som fattat beslutet. I beslut som fattats
med anledning av rättelseyrkande får ändring
sökas genom besvär på det sätt som före-
skrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).
Paragrafen skall tillämpas om inte något an-
nat bestäms i någon annan lag.

I fråga om andra stöd, understöd och för-
måner som avses i denna paragraf tillämpas
för närvarande förvaltningsprocesslagen, om
de inte omfattas av ett uttryckligt besvärsför-
bud. Det föreslås att besvärsförfarandet i ana-
logi med statsunderstödslagen utsträcks till
att också gälla dessa. De besvärsförbud som
föreslås i 4 § gäller också rättelseförfaranden.

2 §. Sökande av ändring i beslut gällande
vissa studiesociala förmåner och ersätt-
ningar för uppehälle. Det föreslås inte några
ändringar i fråga om sökande av ändring i ut-
bildningsstöd och ersättning för uppehälle.
Den ändring som föreslås i fråga om medde-
lande av beslut om ersättning för uppehälle
utvidgar dock på det sätt som beskrivs när-
mare i motiveringen till 12 kap. 4 § de fak-
tiska besvärsmöjligheterna. Om sökande av
ändring i arbetsmarknadsstöd bestäms i lagen
om utkomstskydd för arbetslösa, som tilläm-
pas också när besvären gäller arbetsmark-
nadsstöd som en studiesocial förmån.

Bestämmelsen i 1 mom. motsvarar i sak
23 § lagen om arbetskraftspolitisk vuxen-
utbildning så att sista meningen i 2 mom. i
nämnda paragraf föreslås intagen i 2 mom. i
denna paragraf och så att 3 mom. motsvarar
hänvisningen till gällande 43 § lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa i 32 § i nämnda
lag. Enligt förslaget kan också undanröjande
av arbetskraftsbyråns beslut sökas om beslut
om en förmån har fattats innan arbetskrafts-
politisk vuxenutbildning inleds.

I analogi med nuläget föreslås i 4 mom. bli
bestämt att utkomstskyddsombudet enligt pro-
positionen med förslag till lag om utkomst-
skydd för arbetslösa inte skall ha befogenheter
i ärenden som gäller utbildningsstöd eller er-
sättning för uppehälle i anslutning till det.

3 §. Sökande av ändring i beslut av stats-
kontoret. Inga ändringar föreslås i bestäm-
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melsen. Ordalydelsen motsvarar 13 a § 3
mom. lagen om arbetskraftsservice.

4 §. Besvärsförbud. I paragrafen föreslås
begränsningar i besvärsförbudet utan några
ändringar jämfört med nuläget.

I 27 a § sysselsättningslagen bestäms om
besvärsförbud. Enligt paragrafen får ändring
inte sökas genom besvär i ett beslut av en ar-
betskrafts- och näringscentral om att anvis-
ning av sysselsättningsanslag. Ändring ge-
nom besvär får inte heller sökas i arbets-
kraftsbyråns beslut om beviljande av syssel-
sättningsstöd och arbetspraktikstöd eller pla-
cering i statliga arbetsuppgifter.

Enligt 22 a § lagen om arbetskraftsservice
får ändring inte sökas genom besvär i beslut
som gäller arbetskraftsservice, om inte något
annat bestäms särskilt genom lag. Besvärs-
förbudet gäller tillhandahållande av service
som faktisk verksamhet. Ändring i arbets-
kraftsbyråns beslut om förmåner i anslutning
till arbetskraftsservice får däremot sökas ge-
nom besvär på det sätt som anges i moti-
veringen till 1 §. Förbudet mot att söka änd-
ring enligt motsvarighet i lagen om arbets-
kraftsservice skulle också gälla begränsning
av de arbetsgivartjänster, som föreslagits i 3
kap. 10 § 2 mom. och 4 kap. 7 §.

Enligt 25 a § lagen om arbetskraftspolitisk
vuxenutbildning får ändring inte sökas ge-
nom besvär i andra beslut än sådana som av-
ser studiesociala förmåner. I 10 § 4 mom.
finns dessutom ett besvärsförbud som gäller
avbrytande av utbildning.

Till den del beslut av arbetskraftsbyrån
gäller en serviceform eller åtgärd som till-
handahålls, eller avbrytande av utbildning
skall enskilda kunder som är missnöjda fort-
farande ha rätt att få riktigheten prövad i
samband med sökande av ändring enligt la-
gen om utkomstskydd för arbetslösa genom
att överklaga beslut av Folkpensionsanstalten
eller arbetslöshetskassan, om arbetskrafts-
byråns förfarande har påverkat kundernas rätt
att få en arbetslöshetsförmån eller förmåns-
beloppet.

14 kap. Ikraftträdande

1 §. Ikraftträdande. I lagen föreslås en sed-
vanlig ikraftträdelsebestämmelse. Lagen fö-
reslås träda i kraft den 1 januari 2003.

Ikraftträdandet av bestämmelserna om för-
höjd förtjänstdel i arbetslöshetsförmånerna
anges i ikraftträdelsebestämmelsen i den nya
lagen om utkomstskydd för arbetslösa (15
kap. 1 §). Enligt 7 mom. i nämnda lagrum
skall bestämmelserna om förhöjt utbildnings-
stöd tillämpas på personer som inleder sin
utbildning efter det att lagen har trätt i kraft.
Som komplement till ikraftträ-
delsebestämmelsen av den nya lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa föreslås i 2 mom.
på motsvarande sätt bli bestämt att vad som
bestäms om studerandes rätt till förhöjd för-
tjänstdel i utbildningsstödet skall börja gälla
så att bestämmelsen tillämpas på arbets-
kraftspolitisk vuxenutbildning som inleds ef-
ter det att lagen har trätt i kraft.

2 §. Författningar som upphävs. Lagen om
offentlig arbetskraftsservice ersätter lagen
om arbetskraftsservice, lagen om arbets-
kraftspolitisk vuxenutbildning och syssel-
sättningslagen.

I allmänna motiveringen eller i moti-
veringen till respektive paragraf beskrivs vis-
sa bestämmelser som inte längre föreslås i
lagen. Sådana är bl.a. 3 § 1 mom. lagen om
arbetskraftsservice, som definieras olika
former av arbetskraftsservice, och 10 § sys-
selsättningslagen, som gäller offentliga an-
skaffningar. Utöver dessa intas inte heller
gällande 2 kap. sysselsättningslagen (3—
6 §), där det bestäms om planering. För ar-
betskraftspolitiken skall fortfarande göras
undersökningar och prognoser samt föras sta-
tistik och vid behov uppgöras målprogram
för skötseln av sysselsättningen samt arbets-
ministeriets sysselsättningsprogram som bi-
laga till regeringens berättelse om åtgärderna.
Om dessa bestäms dock inte längre på lagni-
vå.

3 §. Övergångsbestämmelse med anledning
av lagen om finansiering av undervisnings-
och kulturverksamhet. Bestämmelsen skall
tillämpas 2003 och 2004 och motsvarar lagen
om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i
lagen om ändring av 12 § lagen om arbets-
kraftspolitisk vuxenutbildning (1394/2001).

4 §. Tillämpningsbestämmelse. I lagstift-
ningen ingår ett flertal hänvisningar till de
lagar som föreslås bli upphävda, dvs. lagen
om arbetskraftsservice, lagen om arbets-
kraftspolitisk vuxenutbildning och syssel-
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sättningslagen. I paragrafen föreslås därför
en allmän tillämpningsbestämmelse i fråga
om hänvisningsbestämmelserna. En hänvis-
ning till de lagar som föreslås upphävda eller
till service, åtgärder, stöd, understöd eller
förmåner enligt dem skall anses avse denna
lag och offentlig arbetskraftsservice enligt
den.

1.2. Lag om ändring lagen om arbets-
verksamhet i rehabiliteringssyfte

4 §. Förhållande till övrig lagstiftning. I 3
mom. företas en ändring av teknisk natur
med anledning av lagen om offentlig arbets-
kraftsservice.

24 §. Statlig ersättning. Bestämmelserna i
1 mom. ändras inte. Till 2 mom. fogas en be-
stämmelse som motsvarar 12 kap. 2 § i det
första lagförslaget och som gäller arbets-
krafts- och näringscentralens befogenheter
vid beslut om återkrav av statlig ersättning
och om behövliga återkravsåtgärder. Till pa-
ragrafen fogas ett nytt 3 mom. där det på
motsvarande sätt som i 24 a § sysselsätt-
ningslagen, som föreslås upphävd, bestäms
om betalning av ränta och dröjsmålsränta på
statlig ersättning som återkrävs.

1.3. Lag om upphävande av lagen om
stödjande av långtidsarbetslösas fri-
villiga studier

1 §. Bestämmelse om upphävande. Lagen
om stödjande av långtidsarbetslösas frivilliga
studier (709/1997) trädde i kraft den 1 augus-
ti 1997. Lagen utgjorde den första fasen inom
ett system där avsikten var att ge dem som
länge deltagit i arbetslivet möjlighet att på
vissa villkor få ett bättre utkomstskydd för
vuxenstudier än tidigare (s.k. utbildningsför-
säkring). Under den första fasen stöddes
långtidsarbetslösas möjligheter att delta i
långvarig, frivillig utbildning som främjar
yrkesfärdigheterna och därmed deras möjlig-
heter att på nytt placeras på arbetsmarkna-
den.

Lagen stiftades för att gälla tills vidare,
trots att stödet till långtidsarbetslösa hade ka-
raktär av ett tidsbundet separat program. La-
gen gällde långtidsarbetslösa som påbörjade
studierna under läsåret 1997-1998. Enligt 7 §

kunde stöd utbetalas under utbildningstiden i
högst två år, dock högst till utgången av
1999.

Långtidsarbetslösas frivilliga studier stöd-
des genom utbildningsstöd eller arbetsmark-
nadsstöd. Så som konstateras ovan har stöd
inte utbetalats efter 1999. Det föreslås därför
att lagen upphävs som obehövlig. Om ären-
den som gäller stöd som betalats med stöd av
lagen, t.ex. återkrav av förmåner, fortfarande
är anhängiga skall lagstiftningen om det ak-
tuella slaget av förmån tillämpas. Om utbild-
ningsstödet och om behandlingen av ärenden
som gäller det föreslås bli bestämt i det första
lagförslaget och i fråga om arbetsmarknads-
stödet på motsvarande sätt i den nya lagen
om utkomstskydd för arbetslösa.

2 §. Ikraftträdelsebestämmelse. I lagen fö-
reslås en sedvanlig ikraftträdelsebestäm-
melse.

1.4. Lag om upphävande av 20 § lagen om
penningautomatunderstöd

1 §. Bestämmelse om upphävande. I det ti-
digare 12 § 2 mom. sysselsättningslagen sägs
att när lån, understöd eller räntestöd för inve-
steringar beviljas av anslag i statsbudgeten
skall för deras begagnande uppställas villkor
för vilka statsrådet fastställer grunderna. Lag-
rummet liksom bestämmelser som utfärdats
med stöd av det upphävdes vid ingången av
2002, och någon motsvarande bestämmelse
föreslås inte heller i denna proposition i la-
gen om offentlig arbetskraftsservice. Därför
föreslås att 20 § lagen om penningautomat-
stöd med hänvisning till 12 § 2 mom. syssel-
sättningslagen upphävs som obehövlig.

2 §. Ikraftträdelsebestämmelse. I lagen fö-
reslås en sedvanlig ikraftträdelsebestäm-
melse.

1.5. Lag om ändring av 7 § lagen om un-
derstödjande av samhällenas vatten-
och avloppsåtgärder

7 §. Bestämmelserna i 1 och 2 mom. Änd-
ras inte. Bestämmelsen i 3 mom. med hän-
visning till 12 § 2 mom. sysselsättningslagen
föreslås upphävd som obehövlig på de grun-
der som anförs i detaljmotiveringen till det
fjärde lagförslaget.
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1.6. Lag om upphävande av 5 § lagen om
kommunala konjunkturdepositioner

1 §. Bestämmelse om upphävande. Be-
stämmelsen i 5 § hänvisar till bestämmelsen
om arbetsprogram i 9 § sysselsättningslagen
(946/1971). I sysselsättningslagen
(275/1987) överfördes bestämmelsen till 4 §,
som gällde planering. Paragrafen upphävdes
genom lag 1113/2001, som trädde i kraft vid
ingången av 2002, och det föreslås inte heller
att den skall tas in i lagen om offentlig ar-
betskraftsservice. På nämnda grunder före-
slås att 5 § lagen om kommunala konjunk-
turdepositioner upphävs som obehövlig.

2 §. Ikraftträdelsebestämmelse. I lagen fö-
reslås en sedvanlig ikraftträdelsebestäm-
melse.

2. Närmare bestämmelser

Ändringen av strukturen i lagstiftningen
om offentlig arbetskraftsservice påverkar
också bestämmelserna på lägre nivå. Ut-
gångspunkten för regeringspropositionen har
varit att i lagen ta in sådana bestämmelser
som för närvarande finns på förordningsnivå
och som har beröringspunkter med de grund-
läggande fri- och rättigheterna eller med
grunderna för medborgarnas rättigheter och
skyldigheter. I lagen tas dessutom in be-
stämmelser om stödsystem i fråga om vilka
bestämmelser om motsvarande stöd på ve-
dertaget sätt har utfärdats genom lag. Å andra
sidan berättigar de bemyndigande bestäm-
melserna i fråga om vissa omständigheter av
teknisk natur arbetsministeriet eller social-
och hälsovårdsministeriet att utfärda förord-
ningar i stället för nuvarande administrativa
föreskrifter eller anvisningar. Det föreslås att
de förordningar som utfärdats med stöd av
lagen om arbetskraftsservice, lagen om ar-
betskraftspolitisk vuxenutbildning och sys-
selsättningslagen skall upphävas.

2.1. Förordningar av statsrådet

Av ovan beskrivna utgångspunkt för pro-
positionen följer att antalet bestämmelser på
förordningsnivå minskar väsentligt, i synner-
het i fråga om arbetsförmedlingsservicen,
serviceprocessen för enskilda kunder och

sysselsättningsstöden. De förordningar som
utfärdas med stöd av de bemyndiganden som
föreslås i lagen om offentlig arbetskraftsser-
vice omgrupperas och bestämmelserna i dem
förtydligas strukturellt och uttrycksmässigt. I
sak motsvarar förordningarna huvudsakligen
nuläget.

Förordningen om offentlig arbetskrafts-
service kompletterar de bestämmelser i 3—7
kap. i det första lagförslaget som definierar
servicehelheten vid arbetskraftsbyrån, inom
ramen för de bemyndiganden att utfärda för-
ordningar som ingår i dem. Förordningen er-
sätter sålunda huvudsakligen bestämmelserna
om anskaffning av utbildning i den gällande
förordningen om arbetskraftsservice, förord-
ningen om arbetskraftspolitisk vuxenutbild-
ning samt de bestämmelser i sysselsättnings-
förordningen där sysselsättningsstöd som be-
viljas arbetsgivaren anges. I förordningen de-
finieras dessutom den skyldighet att anmäla
lediga arbetsplatser som föreskrivs för statli-
ga ämbetsverk och inrättningar i 3 kap. 10 §
1 mom. i den föreslagna lagen samt i 4 kap. 2
§ 1 mom. avsedd arbetsförmedlingsservice
som har direkt sysselsättande verkan och för
vilken inte får tas ut avgifter av enskilda
kunder. Det föreslås att den gällande förord-
ningen om fullgörande av anmälningsskyl-
digheten enligt 5 § lagen om arbetskraftsser-
vice vid statliga ämbetsverk och inrättningar
(1255/1993) upphävs.

Med stöd av bemyndigandena i 6 kap. 15 §,
7 kap. 5 § samt 9 och 10 kap. i den föreslag-
na lagen skall bestämmelser om förmåner
som beviljas enskilda personer för tryggande
av försörjningen eller som ersättning för up-
pehållskostnader samlas i en förordning om
förmåner i samband med offentlig arbets-
kraftsservice. Förordningen ersätter förord-
ningen om förmåner i samband med arbets-
kraftsservice, bestämmelserna om studiesoci-
ala förmåner i förordningen om arbetskrafts-
politisk vuxenutbildning, största delen av
sysselsättningsförordningens bestämmelser
om ersättning som betalas till arbetslösa av
sysselsättningsstödet samt förordningen om
ersättning för uppehälle för personer som
deltar i arbetssökningsträning.

I förordningen om vissa sysselsättnings-
anslag samlas bestämmelser om investerings-
understöd, sysselsättningsarbetsprogram,
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projektstöd och företagsamhetsunderstöd.
Bemyndigande att utfärda förordning föreslås
i 7 kap. 13 § 1—3 punkten i det första lagför-
slaget. Förordningen ersätter 14 och 15 §
sysselsättningslagen samt 2, 4 och 11 kap.
sysselsättningsförordningen.

I förordningen om verkställighet av lagen
om offentlig arbetskraftsservice samlas på
motsvarande sätt bestämmelser om för-
farandet för anvisning, beviljande och betal-
ning av stöd, understöd och förmåner med
stöd av det föreslagna bemyndigandet i 12
kap. 2 § 3 mom. I förordningen bestäms
dessutom om anmälnings- och samarbets-
förfaranden enligt lagens 7 kap. 7 § 6 mom.,
11 kap. 1 § 1 mom., 2 § 1 mom., 5 § 1 mom.
och 3 § 4 mom. Förordningen ersätter proce-
durbestämmelserna i gällande ovan nämnda
förordningar samt förordningen om skyldig-
het att lämna uppgifter om privat arbets-
kraftsservice (1360/1999).

2.2. Förordningar av ministeriet

Genom arbetsministeriets förordning om
avgiftsbelagda prestationer definieras ytterli-
gare avgiftsbelagdheten i fråga om använd-
ningen av informationssystemet och särskild
service för arbetsgivaren med stöd av 2 kap.
5 § 2 mom. i det första lagförslaget. Med
stöd av 6 kap. 2 § 2 mom. och 7 § 1 mom.
fastställer arbetsministeriet likaså vid behov
de allmänna villkoren för anskaffning av ar-
betskraftspolitisk vuxenutbildning samt det
närmare förfarandet för antagningen av stu-
derande. Avsikten är att de arbets-
marknadsregioner som är avsedda för defini-
tion av regionala skillnader i arbetslösheten
med stöd av 7 kap. 6 § 1 mom. i det första
lagförslaget skall fastställas genom förord-
ning av arbetsministeriet.

Med stöd av 12 kap. 7 § i det första lagför-
slaget utfärdar social- och hälso-
vårdsministeriet vid behov en förordning om
förfarandena för beviljande, betalning och
återkrav av studiesociala förmåner.

3. Ikraftträdande

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari
2003. Ändringarna gällande sysselsätt-
ningsskyldigheten och de ändringar som

motsvarar den ändring av rätten till tilläggs-
dagar som föreslås i propositionen med för-
slag till lag om utkomstskydd för arbetslösa
gäller i praktiken personer som är födda 1950
eller senare. Bestämmelserna om utbild-
ningsstödets förhöjda förtjänstdel tillämpas
på arbetskraftspolitisk vuxenutbildning som
inleds efter det att lagarna har trätt i kraft.

4. Lagst if tningsordning

I propositionen föreslås inte några sådana
ändringar i den gällande lagstiftningen som
är av betydelse när lagstiftningsordningen
bedöms. Grundlagsutskottet har gett utlåtan-
de om flera regeringspropositioner som gäll-
er det arbetskraftspolitiska systemet. Exem-
pelvis propositioner om reformen av arbets-
kraftspolitiken liksom utvidgningar av till-
lämpningsområdet för arbetsmarknadsstödet,
sysselsättningsskyldigheten sökanden av
ändring och regleringen av den ersättning för
uppehälle som avses i 10 kap. i det första lag-
förslaget har i regel utvärderats av grund-
lagsutskottet. I dessa bestämmelser föreslås
inte några ändringar med undantag av de
ändringar i sysselsättningsskyldigheten som
följer av propositionen med förslag till lag
om utkomstskydd för arbetslösa och vissa
preciseringar av uttryckssättet.

I denna proposition har särskilt beaktats
kravet på reglering genom lag. Dessutom
stöder strävan efter klarhet i lagstiftningens
struktur och bestämmelserna för sin del till-
godoseendet av nedannämnda grundläggande
fri- och rättigheter.

I syfte att uppnå målen enligt 80 § grundla-
gen överförs till lagen bestämmelser om de
viktigaste begreppen, målen för servicen och
villkoren för erhållande av service samt be-
stämmelser om förutsättningarna för erhål-
lande av förmåner eller om begränsningar
som gäller dem. Sådana bestämmelser är
bl.a. bestämmelserna om arbetsoförmåga och
arbetslösa arbetssökande i 1 kap. i det första
lagförslaget samt lagens bestämmelser i 7
kap. om målen för och de viktigaste förut-
sättningarna för erhållande av sysselsätt-
ningsstöd. I propositionen har dessutom be-
aktats den bestämmelse i 2 § 3 punkten ar-
betsavtalslagen som kan härledas ur princi-
perna enligt 80 § grundlagen och enligt vil-
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ken arbetsavtalslagen skall tillämpas på avtal
som förutsätter en arbetsprestation, om inte
något annat bestäms särskilt genom lag. Lag-
förbehållen i 6 § grundlagen gällande jämlik-
het och 17 § gällande användning av eget
språk har också haft betydelse vid beredning-
en av preciseringar i anslutning till författ-
ningsnivån.

För att garantera rättsskydd och god för-
valtning enligt 21 och 119 § grundlagen före-
slås i lagen bl.a. bestämmelser om arbets-
kraftskommissionens sammansättning och
beslutsfattande, vilka för närvarande finns på
förordningsnivå, samt preciseras den rättsliga
ställningen för studerande som deltar i ar-
betskraftspolitisk vuxenutbildning och förfa-
randen i anslutning till avbrytande av studi-
erna. Uppgifterna för de delegationer om vil-
ka enligt 11 kap. 2 § 1 mom. i det första lag-
förslaget skall bestämmas genom förordning
av statsrådet skall inte omfatta utövande av
offentlig makt eller offentliga förvaltnings-
uppgifter enligt 119 eller 124 § grundlagen.

Ordalydelserna i bestämmelserna om be-
myndigande att utfärda förordning har preci-
serat så att de bättre än för närvarande mot-
svarar grundlagens krav på exakthet och
noggrann avgränsning. I propositionen har
likaså tillämpats den lagberedningspraxis

som förutsatts av grundlagsutskottet liksom
av riksdagen i riksdagens svar på regeringens
proposition med förslag till ny Rege-
ringsform för Finland (RSv 262/1998 rd) och
som innebär att ministeriets behörighet anges
i författningarna genom att ministeriet nämns
vid namn.

Enligt regeringens uppfattning motsvarar
den föreslagna lagen kraven i grundlagen och
den innebär inga sådana begränsningar av de
grundläggande fri- och rättigheterna som gör
att propositionen inte kan behandlas i vanlig
lagstiftningsordning. I propositionen föreslås
dock att lagstiftning som har nära anknytning
till uppnåendet av målen enligt 18 § 2 mom.
grundlagen revideras i sin helhet. Dessutom
har den lagstiftningshelhet som består av
denna proposition och propositionen med
förslag till lag om utkomstskydd för arbetslö-
sa motsvarande anknytning till tryggande av
den grundläggande försörjningen enligt 19 §
2 mom. grundlagen i händelse av arbetslös-
het. Regeringen rekommenderar därför att
grundlagsutskottets utlåtande begärs om pro-
positionen.

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslag

1.
Lag

om offentlig arbetskraftsservice

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

I AVDELNINGEN

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Lagens syfte

Genom offentlig arbetskraftsservice främ-
jas en fungerande arbetsmarknad i enlighet
med denna lag.

2 §

Offentlig arbetskraftsservice

Arbetskraftsmyndigheterna skall ordna el-
ler skaffa som offentlig arbetskraftsservice
arbetsförmedlingsservice, arbetskraftspolitisk
vuxenutbildning och andra tjänster för kom-
petensutveckling samt främja sysselsättning
av arbetslösa med hjälp av sysselsätt-
ningsstöd. Till offentlig arbetskraftsservice
hör även andra stöd, understöd och förmåner
enligt denna lag.

Om tryggande av försörjningen under den
tid arbete söks genom arbetsmarknadsstöd
och arbetslöshetsdagpenning bestäms i lagen
om utkomstskydd för arbetslösa ( /2002).

3 §

Mål för den offentliga arbetskraftsservicen

Genom offentlig arbetskraftsservice upp-

rätthålls och främjas balansen mellan efter-
frågan och utbudet av arbetskraft på arbets-
marknaden, tryggas tillgången på arbetskraft,
bekämpas arbetslöshet samt ordnas arbete för
dem som söker arbete.

När offentlig arbetskraftsservice till-
handahålls och utvecklas skall arbetskrafts-
myndigheterna dessutom beakta de arbets-
kraftspolitiska mål som årligen fastställs av
arbetsministeriet.

4 §

Växelverkan mellan arbetskraftspolitiken och
den ekonomiska politiken

Genom allmänna ekonomisk-politiska och
näringspolitiska samt andra åtgärder som in-
verkar på sysselsättningen främjar staten en
hög och jämn efterfrågan på arbetskraft.

För att trygga tillgången på arbetskraft och
bekämpa arbetslöshet skall staten genom en
aktiv arbetskraftspolitik och genom närings-
och utbildningspolitiska samt andra utveck-
lande och styrande åtgärder främja anpass-
ning av efterfrågan på och utbudet av arbets-
kraft enligt yrke och regionalt.

För att full sysselsättning, som tryggar för-
sörjningen samt grundar sig på fritt val av ar-
betsplats och på utförande av produktivt ar-
bete, skall uppnås främjar staten en stabil och
regionalt balanserad utveckling av ekonomin,
sysselsättningen och samhället i övrigt.

Arbetskraftsmyndigheterna skall se till att
det görs förslag om hur andra statliga myn-
digheters mål och åtgärder skall samordnas
för att målen enligt 2 och 3 mom. skall upp-
nås.
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5 §

Beaktande av sysselsättningsaspekter vid in-
vesteringar

Staten, kommunerna och samkommunerna
skall se till att av dem finansierade invester-
ingar samt den användning av arbetskraften
som dessa förutsätter tidsbestäms på ett sätt
som utjämnar konjunkturväxlingar. När lån,
understöd eller räntestöd för investeringar
beviljas av anslag i statsbudgeten skall sys-
selsättningsfrämjande aspekter och aspekter
som hänför sig till en balanserad regional ut-
veckling beaktas.

6 §

Verkställighet av lagen

Verkställigheten av denna lag leds, styrs
och utvecklas av arbetsministeriet såsom
högsta myndighet.

Verkställighetsuppgifterna i fråga om den
offentliga arbetskraftsservicen sköts av ar-
betskraftsbyråerna samt arbetskrafts- och
näringscentralerna, om inte något annat be-
stäms i lag eller genom förordning av stats-
rådet.

Arbetskraftsmyndigheten skall ha ett in-
formationssystem som lämpar sig för an-
vändning av kunderna själva och innehåller
uppgifter om lediga arbetsplatser, om utbild-
ningsmöjligheter och om enskilda kunder
och som påskyndar informations-
förmedlingen på arbetsmarknaden och effek-
tiverar arbetskraftsbyråernas service. Be-
stämmelser om informationssystemet och in-
tegritetsskyddet vid användningen av syste-
met bestäms i lagen om ett infor-
mationssystem för arbetskraftsförvaltningens
kundbetjäning ( /2002).

7 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) kunder enskilda personer (enskilda kun-

der) och arbetsgivare (arbetsgivarkunder)
som söker eller tar emot arbetskrafts-
myndigheternas tjänster samt stöd, understöd

och förmåner enligt denna lag och enligt la-
gen om främjande av invandrares integration
samt mottagande av asylsökande (493/1999),

2) anställningsförhållande ett avtalsför-
hållande mellan arbetsgivaren och arbets-
tagaren enligt 1 kap. 1 § arbetsavtalslagen
(55/2001) och 1 § sjömanslagen (423/1978)
samt ett anställningsförhållande mellan ar-
betsgivaren och en läroavtalsstuderande en-
ligt lagen om yrkesutbildning (630/1998) och
lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning
(631/1998), (läroavtalsutbildning),

3) arbetssökande enskilda kunder som regi-
strerats som arbetssökande i informa-
tionssystemet för arbetskraftsförvaltningens
kundbetjäning och som hållit sin arbets-
ansökan i kraft,

4) unga personer arbetslösa arbetssökande
under 25 år,

5) långtidsarbetslösa arbetslösa arbets-
sökande som utan avbrott har varit arbetslösa
arbetssökande i 12 månader samt arbetslösa
arbetssökande som har varit arbetslösa ar-
betssökande i flera arbetslöshetsperioder som
sammanlagt omfattar minst 12 månader, och
som på grundval av upprepad arbetslöshet
och den tid arbetslösheten totalt har varat kan
jämställas med arbetssökande som utan av-
brott har varit arbetslösa i 12 månader,

6) handikappade enskilda kunder vilkas
möjligheter att få ett lämpligt arbete eller en
fast arbetsplats eller att avancera har minskat
betydligt på grund av en på behörigt sätt kon-
staterad skada, sjukdom eller funktions-
nedsättning,

7) arbetskraftspolitisk vuxenutbildning ut-
bildning som arbetskraftsmyndigheten skaf-
fat på arbetskraftspolitiska grunder,

8) sysselsättningsanslag de anslag som i
statsbudgeten anvisats under huvudtiteln för
arbetskraftsministeriets förvaltningsområde
och som är avsedda att främja sysselsätt-
ningen och bekämpa arbetslösheten,

9) sysselsättningsstöd stöd som är avsett att
främja sysselsättningen av arbetslösa arbets-
sökande och som av sysselsättningsanslagen
kan beviljas arbetsgivare för lönekostnader
eller enskilda kunder för tryggande av för-
sörjningen,

10) normalt sysselsättningsstöd sysselsätt-
ningsstöd som uppgår till 19,85 euro per dag,
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11) sammansatt stöd ett stödd som avses i 7
kap. 6 § lagen om utkomstskydd för arbets-
lösa och där arbetsmarknadsstödet betalas till
arbetsgivaren antingen separat eller till-
sammans med sysselsättningsstöd,

12) servicehelhet en kombination av sys-
selsättning med hjälp av sysselsättningsstöd
eller sammansatt stöd till arbetsgivaren eller
sysselsättningsanslag som beviljats för löne-
kostnader vid statliga ämbetsverk eller in-
rättningar med andra sysselsättningsfräm-
jande tjänster,

13) pendlingsregion ett område som avses i
1 kap. 9 § lagen om utkomstskydd för arbets-
lösa.

Vid tillämpningen av denna lag jämställs
arbete som utförs i tjänsteförhållande och
frågor som ansluter sig till tjänsteförhållan-
den med anställningsförhållanden och arbets-
avtalsfrågor.

8 §

Arbetslös arbetssökande

Med arbetslös arbetssökande avses i denna
lag arbetssökande som fyllt 17 år och som är
arbetsför, står till arbetsmarknadens för-
fogande och är arbetslös. En person betraktas
som arbetslös arbetssökande högst till slutet
av den kalendermånad då han eller hon fyller
65 år.

Med arbetsför avses en person som inte får
dagpenning enligt sjukförsäkringslagen
(364/1963) eller invaliditetspension eller re-
habiliteringsstöd enligt folkpensionslagen
(347/1956) eller förmån som med stöd av
någon annan lag betalas på grund av full-
ständig arbetsoförmåga och som inte konsta-
terats arbetsoförmögen enligt sjuk-
försäkringslagen eller folkpensionslagen.
Som arbetsför betraktas dessutom en sådan
mottagare av nämnda förmån eller en sådan
person som på nämnda sätt konstaterats ar-
betsoförmögen och vars sysselsättning enligt
arbetskraftsbyråns bedömning kan stödas på
ett resultatbringande sätt genom offentlig ar-
betskraftsservice. Som arbetsför betraktas
dock den som med stöd av 22 § 2 mom.
folkpensionslagen eller den som på grundval

av arbetsoförmåga får pension enligt lagstift-
ningen i en annan stat.

Med person som står till arbetsmarknadens
förfogande avses en person som på det sätt
som avses i lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa

1) inte är förhindrad att vara på arbets-
marknaden,

2) inte själv uppställer sådana begränsning-
ar som utgör hinder för att ta emot erbjudet
arbete på de villkor som allmänt tillämpas på
arbetsmarknaden eller för att delta i erbjuden,
för honom eller henne lämplig utbildning,

3) inte på grund av begränsningarna enligt
2 punkten har lämnat arbetet eller utbildning-
en eller

4) inte studerar på heltid.
Med arbetslös avses en person som inte har

ett anställningsförhållande och som inte är
sysselsatt i huvudsyssla av företagsverk-
samhet eller på motsvarande sätt av eget ar-
bete. Den som har ett anställningsförhållande
betraktas som arbetslös, om han eller hon är
permitterad på heltid eller hans eller hennes
ordinarie arbetstid per vecka är under fyra
timmar.

2 kap.

Principer inom offentlig arbetskraftsservice

1 §

Servicebehov och prognostisering

Offentlig arbetskraftsservice tillhandahålls
och utvecklas enligt kundernas servicebehov
och situation.

Arbetskraftsmyndigheterna skall utreda och
förutse sådana kvantitativa och kvalitativa
förändringar i näringsstrukturen samt i efter-
frågan på och utbudet av arbetskraft som
skall beaktas vid verkställigheten och utveck-
lingen av den offentliga arbetskraftsservicen.
Arbetskraftsmyndigheterna skall särskilt för-
utse arbetsgivarnas behov av arbetskraft och
krav på kunnande samt individuella utveck-
lingsbehov i fråga om enskilda kunders ar-
betsmarknadsfärdigheter.
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2 §

Ordning för verkställighet och användning
av sysselsättningsanslag

Genom offentlig arbetskraftsservice främ-
jas sysselsättning i första hand på den öppna
arbetsmarknaden, antingen direkt eller med
hjälp av utbildning. I andra hand stöds sys-
selsättning med hjälp av sysselsättnings-
anslag.

Vid främjandet och stödjandet av syssel-
sättning utreds först den enskilda kundens
möjligheter att få arbete inom sin pendlings-
region.

Inom gränserna enligt statsbudgeten kan
statliga ämbetsverk och inrättningar, kom-
muner och samkommuner samt enskilda,
sammanslutningar och stiftelser av syssel-
sättningsanslagen anvisas eller beviljas an-
slag för investeringar, lönekostnader, ersätt-
ningar som betalas för tryggande av försörj-
ningen samt för annan sysselsättningsfräm-
jande verksamhet.

3 §

Jämlikhet

Inom offentlig arbetskraftsservice iakttas
jämlikhet och opartiskhet.

Arbetstvister påverkar inte den offentliga
arbetskraftsservicen. I samband med person-
lig service skall kunden dock informeras om
arbetstvister.

4 §

Främjande av jämställdheten mellan könen

Vid tillhandahållande och utvecklande av
samt information om den offentliga arbets-
kraftsservicen bör man aktivt sträva efter att
främja jämställdheten mellan könen.

När information om arbetsmarknaden samt
arbets- och utbildningsalternativen ges skall
genomförandet av jämställdhet på arbets-
marknaden främjas. Arbets- och utbildnings-
alternativ, lediga arbetsplatser samt arbets-
sökande skall presenteras på ett opartiskt sätt
i enlighet med samma principer oberoende av
kön eller av skäl som indirekt är beroende av

kön så, att kvinnor och män har samma möj-
ligheter att söka arbete, avancera i yrket och
utbilda sig. När utbildning ordnas och skaffas
skall man se till att undervisningen stöder
främjandet av jämställdheten.

5 §

Avgiftsfrihet

Offentlig arbetskraftsservice är avgiftsfri,
om inte något annat bestäms nedan eller i nå-
gon annan lag eller i förordning av arbetsmi-
nisteriet som utfärdats med stöd av lagen om
grunderna för avgifter till staten (150/1992).
Arbetskraftsbyråns tjänster är avgiftsfria för
enskilda kunder. Arbetsförmedlingstjänsterna
är avgiftsfria för arbetsgivarna.

Genom förordning av arbetsministeriet be-
stäms om avgiftsbelagd användning av det
informationssystem som avses i 1 kap. 6 § 3
mom. och närmare om avgifter för den sär-
skilda service för arbetsgivare som avses i 4
kap. 6 §.

6 §

Språk som skall användas

När offentlig arbetskraftsservice tillhanda-
hålls samt information om den ges skall den
finskspråkiga och svenskspråkiga befolk-
ningens behov beaktas på enahanda grunder
på det sätt som särskilt bestäms. När offentlig
arbetskraftsservice tillhandahålls skall dess-
utom den samiska befolkningens behov be-
aktas.

II AVDELNINGEN

ARBETSKRAFTSBYRÅNS SERVICE
OCH SERVICEPROCESSEN

3 kap.

Grunder för arbetskraftsbyråns service

1 §

Anordnande och anskaffning av arbetskrafts-
byråns tjänster

Arbetskraftsbyråns tjänster ordnas som
självbetjäning och personlig service.
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Service enligt denna lag kan vid behov stö-
das genom kompletterande service. I form av
kompletterade service kan också genomföras
aktuella eller regionalt behövliga projekt.

Service och kompletterande service kan
också köpas eller ordnas eller köpas tillsam-
mans med andra aktörer, om detta ses som en
ekonomiskt fördelaktig och ändamålsenlig
lösning.

2 §

Bedömning av behovet av service och till-
handahållande av service

Utgående från en bedömning av kundens
servicebehov tillhandahålls service som på
bästa sätt tryggar tillgången på kunnig ar-
betskraft och främjar placeringen av enskilda
kunder på den öppna arbetsmarknaden. Be-
hovet av service bedöms i växelverkan mel-
lan kunden och arbetskraftsbyrån.

Service tillhandahålls så, att
1) förutsättningarna för lyckade val av yrke

och arbetsplats samt för lyckade personval
förbättras,

2) arbetskraftens yrkeskompetens ökas,
3) sökandet efter alternativa lösningar som

står till buds på arbetsmarknaden underlättas
och så att lyckade val bland de alternativ som
står till buds stöds,

4) det ordnas möjligheter för arbetslösa att
arbeta,

5) det förebyggs att de arbetslösa blir ut-
slagna från arbetsmarknaden.

Oavsett av arbetskraftsbyråns verksam-
hetsområde skall kunden kunna få service vid
det verksamhetsställe där servicen till-
handahålls, om inte något annat bestäms i lag
eller genom förordning av statsrådet.

3 §

Serviceprocessens framskridande

Kunden erbjuds möjligheter att själv an-
vända servicen med hjälp av självbetjäning
och informationstjänst. Om användningen av
service på detta sätt inte är ändamålsenlig
med tanke på kundens servicebehov eller inte
leder till att han eller hon placeras i arbete el-
ler utbildning eller till att en arbetsplats be-

sätts, skall arbetskraftsbyrån tillsammans
med kunden planera och ordna effektiverad
service (serviceprocess).

Om en arbetslös arbetssökande inte har
kunnat sysselsättas enligt 1 mom. eller anvi-
sas utbildning så som föreskrivs i denna lag
eller särskilt, skall möjlighet till arbete om
möjligt ordnas med hjälp av syssel-
sättningsanslag.

Med hjälp av sysselsättningsanslag stöds i
synnerhet sysselsättning av långtidsarbets-
lösa, unga och handikappade samt förebyggs
förlängd arbetslöshet och utjämnas regionala
skillnader i arbetslösheten.

4 §

Hänvisning till andra myndigheters service

Om den service som en enskild kund behö-
ver inte kan ordnas som arbetskraftsbyråns
service, skall arbetskraftsbyrån se till att ve-
derbörande informeras om andra rehabiliter-
ingsmöjligheter och enligt behov hänvisas till
service som ordnas av social-, undervisnings-
och hälsovårdsmyndigheterna eller Folkpen-
sionsanstalten eller någon annan anordnare
av rehabiliteringstjänster, i samarbete med de
sammanslutningar som ordnar servicen.

Om arbetskraftsbyråns deltagande i utarbe-
tandet av en aktiveringsplan och skyldighet
att vidta åtgärder för utarbetande av en akti-
veringsplan för arbetslösa arbetssökande be-
stäms i lagen om arbetsverksamhet i rehabili-
teringssyfte (189/2001).

5 §

Registrering som arbetssökande

I informationssystemet för arbetskrafts-
förvaltningens kundbetjäning registrerar ar-
betskraftsbyrån som arbetssökande enskilda
kunder som personligen begär det på arbets-
kraftsbyrån. Arbetskraftsbyrån kan godkänna
en begäran som framförts elektroniskt och
även på annat sätt. Den enskilda kunden skall
förete för tillhandahållandet av offentlig ar-
betskraftsservice behövliga uppgifter och ut-
redningar om sin yrkeskompetens, arbetser-
farenhet, utbildning och arbetsförmåga. En
person anses ha registrerats som arbetssö-
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kande också om arbetsgivaren till arbets-
kraftsbyrån för hans eller hennes del har
lämnat in ett meddelande om gruppermitte-
ring enligt 5 kap. 4 § 3 mom. arbetsavtalsla-
gen. Om förfarandena i anslutning till regi-
strering bestäms vid behov genom förordning
av statsrådet.

Registrering som arbetssökande är inte en
förutsättning för erhållande av service eller
stöd, understöd och förmåner enligt denna
lag, om inte något annat bestäms nedan. En
enskild kund kan på begäran registreras som
kund inom en enskild serviceform. Han eller
hon betraktas då inte som registrerad arbets-
sökande.

Enskilda kunder skall informeras om att
kunduppgifterna registrerats i informations-
systemet.

6 §

Giltighetstiden för arbetsansökan

En arbetsansökan anses ha trätt i kraft den
dag då den begärts hos arbetskraftsbyrån på
det sätt som anges ovan.

Den arbetssökande skall hålla arbets-
ansökan i kraft på det sätt som arbets-
kraftsbyrån bestämmer. Ansökan upphör att
vara i kraft, om den arbetssökande

1) meddelar att han eller hon inte längre
önskar hålla sin ansökan i kraft,

2) försummar att vidta de åtgärder för att
hålla ansökan i kraft som arbetskraftsbyrån
har bestämt, eller

3) inte deltar i åtgärder som syftar till att
klarlägga arbetsförmågan eller arbetskondi-
tionen och som är nödvändiga för att klarläg-
ga hans eller hennes servicebehov.

7 §

Registrering av utlänningar som arbetssö-
kande

Sådana medborgare i andra stater som på
basis av internationella avtal som är förplik-
tande för Finland och gäller arbetskraftens
fria rörlighet har rätt att utan arbetstillstånd
komma till Finland för att söka arbete och ta
emot arbete, jämställs vid registrering som
arbetssökande med finska medborgare, om

inte något annat följer av avtalen.
Om inte något annat följer av internationel-

la avtal som är förpliktande för Finland, jäm-
ställs andra utländska medborgare och stats-
lösa personer med finska medborgare vid re-
gistrering som arbetssökande, om

1) de med stöd av uppehållstillstånd eller
uppehålls- och arbetstillstånd som beviljats
dem har rätt att utan begränsningar ta emot
arbete, eller om

2) de har rätt att ta emot arbete inom en
viss bransch förutsatt att det uppehålls- och
arbetstillstånd som beviljats dem är avsett för
fortsatt vistelse i landet.

8 §

Information till arbetssökande

En arbetssökande skall i samband med att
han eller hon registreras som arbetssökande
eller omedelbart därefter informeras om den
service som erbjuds honom eller henne vid
arbetskraftsbyrån och om hans eller hennes
skyldighet att hålla arbetsansökan i kraft en-
ligt 6 § 2 mom.

En arbetslös arbetssökande skall utöver vad
som föreskrivs i 1 mom. informeras om om-
ständigheter som hänför sig till arbets-
sökandet, vid behov om andra tjänster och
åtgärder som syftar till att främja hans eller
hennes sysselsättning, om sina allmänna
skyldigheter enligt 9 § samt om påföljderna
vid försummelse av skyldigheten enligt 6 § 2
mom. och om viktiga arbetskraftspolitiska
förutsättningar för erhållande av arbetslös-
hetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd.

9 §

Allmänna skyldigheter för arbetslösa arbets-
sökande

Den som är arbetslös arbetssökande har
skyldighet att aktivt söka arbete och utbild-
ning samt vid behov söka sig till och delta i
service och åtgärder som främjar hans eller
hennes sökande av arbete och arbetsmark-
nadsfärdigheter samt i sysselsätt-
ningsfrämjande tjänster och åtgärder.
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10 §

Anmälan om arbetsplatser

Arbetsgivarna skall göra en anmälan till
arbetskraftsmyndigheterna om betydande
ändringar i användningen av arbetskraft och
om inrättandet av nya verksamhetsställen
samt om arbetsplatser som blir lediga (an-
mälningsskyldighet). Arbetsministeriet och
de föreningar som företräder arbetsgivarna
skall närmare komma överens om hur an-
mälningsskyldigheten skall fullgöras. Genom
förordning av statsrådet föreskrivs hur an-
mälningsskyldigheten skall fullgöras vid stat-
liga ämbetsverk och inrättningar.

Arbetskraftsbyrån tar inte emot platsan-
mälan om det på basis av platsanmälan som
gäller en ledig arbetsplats är uppenbart att
arbetsgivaren bryter mot det diskrimi-
neringsförbud eller det krav på opartiskt be-
mötande som föreskrivs i lag eller söker ar-
betstagare för lagstridiga arbetsuppgifter eller
i fråga om vilka det strider mot lag att anstäl-
la den som söks och om arbetsgivaren inte på
uppmaning av arbetskraftsbyrån har rättat sin
platsanmälan. Övriga begränsningar i fråga
om tjänster för arbetsgivarkunder anges i 4
kap. 7 §.

4 kap.

Arbetsförmedlingstjänster

1 §

Arbetsförmedling

Genom arbetsförmedlingen, som baserar
sig på arbetstagarens och arbetsgivarens av-
talsfrihet och fria val, främjas en så effektiv
och ändamålsenlig placering av arbetskraften
som möjligt så att arbetsgivaren får den ar-
betstagare som är lämpligast och bäst för den
utbjudna arbetsplatsen och arbetstagaren det
arbete han eller hon bäst förmår utföra. Ge-
nom arbetsförmedlingen stöds möjligheterna
att hålla kvar arbetskraften på den öppna ar-
betsmarknaden.

När arbetsförmedlingsservice anordnas och
utvecklas beaktas de behov som föranleds av
arbetskraftens rörlighet över gränserna mel-

lan olika länder. Som arbetsförmed-
lingsservice tillhandahålls information om de
tillstånd som krävs av utlänningar som arbe-
tar i Finland och om förutsättningarna för
beviljande av tillstånd, vilka anges i utlän-
ningslagen (378/1991). Om arbetsförmedling
från Finland till utlandet och från utlandet till
Finland samt om internationell praktik be-
stäms närmare genom förordning av statsrå-
det.

2 §

Förbud att ta ut avgifter för arbetsförmedling

För sådana arbetsförmedlingstjänster som
har direkt sysselsättande verkan och som de-
finieras närmare genom förordning av stats-
rådet får avgift inte tas ut hos enskilda kun-
der.

Arbetsförmedling för sjöfarare är förbju-
den, om avgift tas ut för den.

Om påföljder vid överträdelse av förbuden
att ta ut avgifter för arbetsförmedling be-
stäms i 47 kap. 6 § 1 mom. strafflagen.

3 §

Arbetsförmedlingstjänster för arbetsgivar-
kunder

Arbetskraftsbyrån skall förmedla ledigför-
klarade arbetsplatser och andra arbetsmöjlig-
heter enligt arbetsgivarens uppdrag, om inte
något annat bestäms nedan.

Arbetsförmedlingstjänster som tillhanda-
hålls arbetsgivarkunder:

1) information om lediga arbetsplatser,
2) informationsförmedling och rådgivning

som gäller tillgång på och anskaffning av ar-
betskraft,

3) sökande efter för arbetsplatserna lämpli-
ga arbetssökande, presentation och uppstäl-
lande på förslag på basis av de uppgifter om
platsansökningar, utbildning, yrke och ar-
betserfarenhet som finns i registret över ar-
betssökande,

4) erbjudande av en möjlighet för arbetsgi-
vare att på egen hand söka efter arbetstagare i
de särskilda register som upprätthålls av ar-
betskraftsmyndigheten och till vilka de ar-
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betssökande har lämnat sina uppgifter i an-
slutning till sökande av arbete.

4 §

Arbetsförmedlingstjänster för enskilda kun-
der

Arbetsförmedlingstjänster som tillhanda-
hålls enskilda kunder:

1) förmedling av information om lediga ar-
betsplatser, om de möjligheter som företa-
gande tillhandahåller och om andra arbets-
möjligheter,

2) sökande av arbete i form av själv-
betjäning,

3) rådgivning som anknyter till sökande av
arbete och arbetssökningsträning.

Ytterligare arbetsförmedlingstjänster som
tillhandahålls arbetssökande:

1) registrering som arbetssökande, regis-
trering och upprätthållande av uppgifter i an-
slutning till arbetssökande,

2) sökande efter och presentation av ar-
betsplatser, arbetsplatserbjudanden samt an-
visning till arbete,

3) presentation av den arbetssökande för
arbetsgivaren.

Arbetslösa arbetssökande har i enlighet
med 5 kap. rätt till en plan för arbetssökande
som utarbetas till stöd för sökandet av arbete.
Arbetskraftsbyrån skall regelbundet ge den
arbetssökande tillfälle att delta i en intervju
för arbetssökande i syfte att utarbeta, se över
eller revidera planen. Genom förordning av
statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om
den serviceprocess för enskilda kunder som
avses i 3 kap. 3 § 1 mom. samt om planerna
och intervjuerna för arbetssökande.

5 §

Intervjuer för arbetssökande

En arbetslös arbetssökande kallas i regel
inom en månad efter det att han eller hon har
registrerats som arbetssökande till en intervju
för arbetssökande, i vilken målen för sökande
av arbete kartläggs, uppgifterna i anslutning
till sökande av arbete granskas och komplet-
teras, tillbudsstående arbets- och utbildnings-
alternativ utreds, behovet av service bedöms

samt en överenskommelse träffas om förnyad
arbetsansökan, fortsatta intervjuer och övriga
åtgärder (inledande intervju).

Vid senare intervjuer bedöms resultaten i
fråga om sökande av arbete och i vilken mån
planerna har förverkligats samt utreds till-
budsstående servicealternativ och överens-
koms om fortsatta åtgärder. I det samman-
hanget bedöms också behov av under-
sökningar i syfte att utreda arbetsförmågan
och hälsotillståndet.

6 §

Avgiftsbelagda särskilda tjänster för arbets-
givarkunder

Vid de arbetskraftsbyråer som arbets-
ministeriet bestämmer kan det ordnas sär-
skild service som kompletterar arbets-
förmedlingen och svarar mot arbetsgivarens
behov och som hänför sig till anskaffning
och minskning av personal eller utveckling
av arbetsgemenskapen (personallösningar)
samt som service som kompletterar arbets-
förmedlingen och som syftar till att skaffa
tillfällig arbetskraft för arbetsgivaren uthyr-
ning av arbetstagare (personaluthyrning)

En arbetskraftsbyrå som ordnar personal-
lösningar kan komma överens med en annan
arbetskraftsbyrå (partnerbyrå) om under vilka
förutsättningar och till vilka kostnader part-
nerbyrån deltar i marknadsföringen av dessa,
i förvärv av uppdrag och anordnande av en-
skilda tjänster underleveranstjänsterna. Per-
sonallösningarna och underleveransservicen
till dem kan också kompletteras på de grun-
der som anges i 3 kap. 1 §.

Den avgiftsbelagda arbetsgivarservicen
skall vara lönsam för respektive arbets-
kraftsbyrå och partnerbyrå. När servicen ord-
nas skall det ses till att arbetskrafts-
myndigheten inte får en sådan dominerande
ställning på marknaden som avses i 3 § 2
mom. lagen om konkurrensbegränsningar
(480/1992).

Om kollektivavtal som skall tillämpas i
fråga om hyrda arbetstagares anställnings-
förhållanden bestäms i 2 kap. 9 § arbetsav-
talslagen. Om personallösningar och perso-
naluthyrning bestäms genom närmare för-
ordning av statsrådet.
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7 §

Begränsningar i fråga om tjänsterna för ar-
betsgivarkunder

En arbetsgivare tillhandahålls inte arbets-
förmedlingstjänster, om det med anledning
av arbetsgivarens tidigare förfarande, på ba-
sis av platsannonsen eller annars finns grun-
dad anledning att misstänka att

1) arbetsgivaren väsentligt försummar sina
skyldigheter enligt 2 kap. arbetsavtalslagen
eller sin skyldighet att betala skatt eller lag-
stadgade avgifter, eller

2) att de arbetsuppgifter som arbetstagaren
förväntas utföra uppenbart är osedliga eller
strider mot god sed eller att arbetet är förenat
med ett uppenbart våldshot eller där före-
kommer trakasserier och annat osakligt be-
mötande som medför olägenheter eller risker
för arbetstagarens hälsa.

Begränsningarna enligt 1 mom. och 3 kap.
10 § 2 mom. tillämpas även på särskild ser-
vice för arbetsgivaren, arbetskraftspolitisk
vuxenutbildning, beviljande av sysselsätt-
ningsstöd samt på hänvisning och anvisning
av enskilda kunder till arbetsmarknads-
åtgärder enligt 8 kap.

8 §

Privat arbetskraftsservice och tillämpning av
lagen på den

Med privat arbetskraftsservice avses i den-
na lag arbetskraftsservice som är oberoende
av arbetskraftsmyndigheterna och som till-
handahålls av enskilda personer eller juridis-
ka personer och uthyrning av arbetskraft
samt annan service i anslutning till sökande
av arbete.

Vid privat arbetskraftsservice skall iakttas
de förbud att ta ut avgifter för arbets-
förmedling som avses i 2 § samt den jäm-
likhet som avses i 2 kap. 3 § och minderårig
arbetskraft får inte erbjudas för arbeten där
anställning är förbjuden enligt lagen om unga
arbetstagare (998/1993).

5 kap.

Jobbsökarplan

1 §

Utarbetande av jobbsökarplan

Arbetskraftsbyrå skall tillsammans med
den arbetslösa arbetssökande utarbeta en
jobbsökarplan. Om det inte är uppenbart
onödigt, skall planen utarbetas senast när ar-
betslösheten har varat i fem månader utan
avbrott. Jobbsökarplanen skall då vara indi-
vidualiserad.

En reviderad, individualiserad plan för ar-
betssökande skall utarbetas, om en arbetslös
arbetssökande

1) har fått arbetslöshetsdagpenning under
maximitiden, eller

2) på basis av arbetslöshet har fått arbets-
marknadsstöd för minst 500 dagar, och

3) har rätt till arbetsmarknadsstöd.

2 §

Innehållet i jobbsökarplanen

Planen innefattar en bedömning av den ar-
betslöse arbetssökanden kunnande och servi-
cebehov. I planen överenskoms om syssel-
sättningsfrämjande service och åtgärder och
vid behov övriga åtgärder som förbättrar ar-
betsmarknadsfärdigheterna och funktions-
förmågan.

En specificerad jobbsökarplan innehåller
arbets- eller utbildningsplatser som den ar-
betslöse arbetssökande kan söka, andra sys-
selsättningsfrämjande åtgärder eller åtgärder
som hänför sig till klarläggning av arbets-
förmågan eller hälsotillståndet. Om den ar-
betssökandes servicebehov förutsätter det,
kan den specificerade planen för arbets-
sökande också uppta anlitandet av arbets-
kraftsbyråns service.

Den arbetssökande och arbetskraftsbyrån
undertecknar planen för arbetssökande.
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3 §

Ersättande av jobbsökarplanen med integra-
tionsplan eller aktiveringsplan

Integrationsplanen för invandrare ersätter
jobbsökarplanen. Om invandrares rätt till en
integrationsplan samt om integrations-
åtgärder och jämställande av dem med servi-
ce och åtgärder enligt denna lag bestäms i la-
gen om främjande av invandrares integration
samt mottagande av asylsökande.

Om en arbetslös arbetssökande har rätt till
en aktiveringsplan enligt lagen om arbets-
verksamhet i rehabiliteringssyfte, kan en ak-
tiveringsplan utarbetas i stället för jobbsö-
karplanen för arbetssökande.

4 §

Samarbetsskyldighet för arbetslösa arbetssö-
kande

En arbetslös arbetssökande är skyldig att
delta i intervjuer för arbetssökande samt i ut-
arbetandet av en jobbsökarplan eller en akti-
veringsplan samt att delta i service och åt-
gärder som överenskommits i planen för ar-
betssökande eller i aktiveringsplanen.

En arbetslös arbetssökande med vilken
man har utarbetat en specificerad plan för ar-
betssökande eller en aktiveringsplan och som
har varit arbetslös minst fem månader utan
avbrott är skyldig att följa planen till den del
man i den har kommit överens om det som
avses i 2 § 2 mom. En arbetslös arbetssökan-
de är härvid dessutom skyldig att på det sätt
som avtalats i planen för arbetssökande på
bestämda tider meddela hur han eller hon har
följt planen. Om arbetskraftsbyrån förutsätter
någon annan redogörelse för hur planen har
följts, skall detta skrivas in i planen för ar-
betssökande.

I fråga om försummelse av samarbets-
skyldigheten tillämpas vad som bestäms i 3
kap. 6 § (arbetsansökans giltighet) samt i la-
gen om utkomstskydd för arbetslösa.

5 §

Samarbetsskyldighetens giltighet

Samarbetsskyldigheten enligt 4 § 2 mom. i
anslutning till specificerad plan för arbetssö-
kande gäller under den tid personen är ar-
betslös arbetssökande. Samarbetsskyl-
digheten upphör när personen uppfyller det
arbetsvillkor som förutsätts för arbetslös-
hetsdagpenning.

6 §

Arbetskraftsbyråns skyldigheter

Arbetskraftsbyrån skall aktivt erbjuda arbe-
te och utbildning samt tillhandahålla tjänster
och åtgärder som ingår i planen för arbetssö-
kande, följa hur planen för arbetssökande
genomförs och för sin del se till att service-
processen framskrider.

Arbetskraftsbyrån skall tillhandahålla så-
dan sysselsättningsfrämjande service som in-
går i den reviderade, specificerade planen för
arbetssökande och för arbetslösa arbetssö-
kande ordna övriga åtgärder enligt planen för
arbetssökande, dock inom gränserna för de
anslag som anvisats arbetskraftsbyrån.

En jobbsökarplan utgör förutsättning för
1) att en arbetslös arbetssökande skall anvi-

sas arbete där sysselsättningsstöd eller sam-
mansatt stöd beviljas för lönekostnaderna el-
ler som anvisas sysselsättningsanslag där del-
tidstillägg enligt 7 kap. 5 § beviljas för mot-
svarande tid,

2) att en arbetslös arbetssökande skall hän-
visas till arbetslivsträning enligt 8 kap. 1 §,

3) att sysselsättningsstöd skall beviljas för
tryggande av försörjningen,

4) servicehelheten.
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6 kap.

Tjänster för kompetensutveckling

1 §

Arbetskraftspolitisk vuxenutbildning

Syftet med arbetskraftspolitisk vuxenut-
bildning är att förbättra vuxenbefolkningens
yrkesskicklighet och möjligheter att få arbete
eller behålla arbetsplatsen samt att främja
tillgången på yrkeskunnig arbetskraft.

Arbetskraftsmyndigheterna skaffar arbets-
kraftspolitisk vuxenutbildning av utbild-
ningsproducenter med de anslag som anvi-
sats för anskaffning av utbildning under hu-
vudtiteln för arbetsministeriets förvalt-
ningsområde i statsbudgeten. Utbildnings-
producenter kan vara sammanslutningar som
beviljats tillstånd att ordna grund- eller
tilläggsutbildning, universitet, yrkeshögsko-
lor eller andra lämpliga utbildningsan-
ordnare.

Den arbetskraftspolitiska vuxenutbildnin-
gen är huvudsakligen utbildning som främjar
yrkesfärdigheterna. Allmänbildande utbild-
ning kan anskaffas som förberedande utbild-
ning för ett yrke eller en uppgift, om avsak-
naden av denna utbildning utgör hinder för
att få arbete eller delta i yrkesutbildning. I
syfte att förbättra de praktiska yrkes-
färdigheterna kan den utbildning som anskaf-
fas omfatta inlärning i arbetet och praktik.
Förutsättningarna för anskaffning av utbild-
ning eller gymnasieutbildning som leder till
universitets- eller yrkeshögskoleexamen an-
ges genom förordning av statsrådet.

2 §

De allmänna grunderna för anskaffning av
utbildning

För planeringen och anskaffningen av ut-
bildning följer arbetskraftsmyndigheterna hur
den övriga yrkesutbildningen utvecklas.
Inom gränserna för utbildningsmöjligheterna
och utbildningsalternativen eftersträvas ut-
bildningsanskaffningar som förbättrar yrkes-
färdigheterna och som stöder och främjar

1) möjligheterna att permanent sysselsätta
arbetslösa,

2) möjligheterna att få fasta arbetsplatser,
3) regional rörlighet och rörlighet i yrket på

ett från arbetskraftspolitisk synpunkt ända-
målsenligt sätt,

4) tillgången på arbetskraft inom branscher
där det råder brist på arbetskraft.

Vid behov fastställer arbetsministeriet ge-
nom förordning de allmänna villkoren för ut-
bildningsanskaffningar.

3 §

Gemensam anskaffning av utbildning

Om avsikten är att anskaffa utbildning för
ett visst företags eller någon annan samman-
slutnings behov för dess arbetstagare eller
blivande arbetstagare, kan anskaffningen av
utbildning med avvikelse från 1 § 2 mom.
skötas även så att arbetsgivaren deltar i fi-
nansieringen av utbildningen tillsammans
med arbetskraftsmyndigheterna (gemensam
anskaffning av utbildning).

4 §

Förhållandet till övrig statlig finansiering

När utbildning anskaffas från en utbild-
ningsanordnare som beviljas statsunderstöd
eller statlig ersättning med stöd av lagen om
ombildning av yrkeskurscentralerna till yr-
kesutbildningscentrer för vuxna (761/1990)
skall såsom avdrag vid prissättningen av ut-
bildningen beaktas den del av kostnaderna
för anskaffning av utbildningen som motsva-
rar understödet eller ersättningen.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om bestäm-
mandet av anskaffningspriset skall på mot-
svarande sätt tillämpas också på utbildning
som anskaffas från andra utbildningsprodu-
center och för vilken särskilt betalas statsan-
del eller statsunderstöd.

5 §

Avtal om anskaffning av utbildning

Arbetskraftsmyndigheten och utbildnings-
producenten skall ingå ett skriftligt avtal om
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anskaffning av utbildning. Om utbildningen
anskaffas gemensamt skall också arbets-
givaren vara med i avtalet.

I anskaffningsavtalet skall överenskommas
om utbildningens syfte, innehåll, varaktighet
och tidsplan, antalet studerande och utbild-
ningens pris samt om andra omständligheter
som är relevanta för genomförandet och an-
ordnandet av utbildningen. I avtalet uppteck-
nas grunderna för studerandenas rättsliga
ställning. Vid gemensam anskaffning av ut-
bildning skall dessutom arbetsgivarens med-
finansiering bestämmas.

Det kan avtalas att utbildningen skall
genomföras eller inledas antingen under av-
talsåret eller under senare kalenderår enligt
statsbudgeten.

Om arbetskraftsmyndigheternas uppgifter
vid anskaffning av utbildning, förfarande vid
beslut om anskaffning och när anskaff-
ningsavtalet ingås samt om det anskaffnings-
och anbudsförfarande som föregår avtalet be-
stäms genom förordning av statsrådet.

6 §

De allmänna förutsättningarna för antag-
ningen av studerande

Till utbildning kan antas personer som är
lämpade för studierna och för det yrke eller
den uppgift som utbildningen syftar till. Om
antagningen gäller dessutom vad som nedan
och särskilt bestäms om de allmänna inträ-
desfordringarna för utbildningen.

Den som antas till utbildning skall ha full-
gjort läroplikten. En person kan antas till ut-
bildning innan han eller hon fyllt 20 år endast
om slutförande av lärokursen för den grund-
läggande utbildningen, komplettering av
gymnasieutbildningen eller annan förbere-
dande utbildning är en förutsättning för del-
tagande i yrkesinriktad grundutbildning eller
för att få arbete eller om någon annan utbild-
ning som syftar till att främja yrkesfärdighe-
terna inte kan anordnas på ett ändamålsenligt
sätt.

Kraven på den i 2 mom. nämnda läroplik-
ten och åldern skall ha uppfyllts innan ut-
bildningen börjar.

7 §

Beslut om antagning

Arbetskraftsmyndigheterna beslutar om an-
tagningen av studerande till utbildning. Om
antagningsförfarandet bestäms vid behov
närmare genom förordning av arbetsminis-
teriet.

När examen skaffas av universitet eller yr-
keshögskolor, beslutar utbildningsprodu-
centen om antagningen av studerande.

8 §

Studerandes rättigheter och skyldigheter

En studerande har rätt att få undervisning
enligt utbildnings- eller undervisningsplanen.
Studeranden skall regelbundet delta i under-
visningen samt utföra sina uppgifter om-
sorgsfullt och uppföra sig korrekt.

Om inte något annat bestäms i denna lag,
gäller inom arbetskraftspolitisk vuxenut-
bildning i fråga om studerandens rätt till en
trygg studiemiljö, tillgodoräknande av studi-
er, förverkande av studierätt, tystnadsplikt
för studerande, disciplin och hörande av stu-
derande vad som därom bestäms i lagstift-
ningen om utbildning som syftar till avläg-
gande av examen i fråga eller slutförande av
lärokursen i fråga och som anordnas som an-
nan än avgiftsbelagd serviceverksamhet eller
personalutbildning, eller, om sådan lagstift-
ning saknas, vad som bestäms i lagen om yr-
kesinriktad vuxenutbildning.

9 §

Avbrytande av utbildningen

Utbildningen skall anses ha blivit avbruten,
om en studerande har varit frånvarande från
utbildningen enligt utbildnings- eller under-
visningsplanen så att det är uppenbart att han
eller hon inte kan klara av studierna enligt
planen på godtagbart sätt eller om han eller
hon annars väsentligen har försummat studi-
erna. En studerande skall alltid anses väsent-
ligen ha försummat sina studier, om han eller
hon utan tillstånd har varit frånvarande fem
undervisningsdagar utan avbrott.
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Utbildningsproducenten fattar skriftligt be-
slut om avbrytande av studierna. Om utbild-
ningsanordnaren inte är en utbild-
ningsproducent som är underställd offentlig
tillsyn, fattas beslutet om att avbryta utbild-
ningen på motsvarande sätt av arbets-
kraftsmyndigheterna. Innan beslutet fattas
skall studeranden ges tillfälle att bli hörd.
Studeranden skall utan dröjsmål underrättas
om beslutet. Utbildningsproducenten skall
dessutom utan dröjsmål underrätta arbets-
kraftsmyndigheten om beslutet.

10 §

Inlärning i arbetet och praktik i anslutning
till utbildningen

Under tiden för en period med inlärning i
arbetet eller en praktikperiod i anslutning till
utbildningen står studeranden inte i anställ-
ningsförhållande till anordnaren eller utbild-
ningsproducenten, om inte studeranden och
anordnaren av perioden med inlärning i arbe-
tet eller praktikperioden har kommit överens
om något annat. Om det har överenskommits
om att inlärningen i arbetet eller praktiken
skall genomföras i anställningsförhållande,
skall 2 och 3 mom. inte tillämpas.

Den som anordnar inlärning i arbetet och
praktik, utbildningsproducenten och stude-
randen ingår ett avtal om inlärning i arbetet
eller ett avtal om praktik. På avtalet och på
utbildningsproducentens uppgifter tillämpas
vad som i 8 kap. 4 § bestäms om avtal om
arbetsmarknadsåtgärder och om arbetskrafts-
byråns uppgifter.

Utbildningsproducenten är skyldig att ord-
na grupplivförsäkring under tiden för perio-
den med inlärning i arbetet eller praktikperi-
oden.

11 §

Yrkesvals- och karriärplanering

Genom yrkesvals- och karriärplanerings-
service bistås enskilda kunder i att lösa frå-
gor som gäller yrkesval och kompe-
tensutveckling i yrket samt stöds placering i
arbetslivet och livslångt lärande. Syftet med
servicen är att hjälpa enskilda kunder att ut-

arbeta en plan med sikte på utveckling i yr-
ket. När service tillhandahålls beaktas de en-
skilda kundernas förutsättningar och yrkes-
mässiga mål samt de möjligheter som arbets-
livet och utbildningen tillhandahåller. Inom
yrkesvals- och karriärplaneringstjänsterna
används vid behov lämpliga psykologiska
bedömnings- och rehabiliteringsmetoder.

Enskilda kunders lämplighet samt utbild-
nings- och arbetsalternativ kan utredas ge-
nom undersökningar av hälsotillståndet och
arbetskonditionen, utbildningsprövningar,
arbets- och utbildningsprövningar, arbets-
prövningar enligt 8 kap., orienteringsbesök
vid läroanstalter samt sakkunnigutlåtanden
och konsultering av sakkunniga.

12 §

Utbildnings- och yrkesinformation

Utbildnings- och yrkesinformationen främ-
jar placering i arbetslivet och livslångt läran-
de genom att förmedla information om alla
allmänbildande utbildningsmöjligheter, yr-
kesinriktade utbildningsmöjligheter och hög-
re utbildningsmöjligheter, branscher, yrken
och arbetsuppgifter, kompetenskraven i fråga
om dem och om arbetsmarknaden samt ge-
nom att ge kunderna råd i frågor som gäller
utbildning och arbetsliv.

13 §

Yrkesinriktad rehabilitering

Syftet med den yrkesinriktade rehabiliterin-
gen är att främja yrkesplaneringen för handi-
kappade, handikappades utveckling samt
handikappades möjligheter att finna arbete
och behålla sitt arbete. I den yrkesinriktade
rehabiliteringen ordnas för enskilda handi-
kappade kunder

1) yrkesvals- och karriärplaneringsservice
och därmed förknippade undersökningar som
utreder hälsotillstånd och lämplighet, konsul-
tering av sakkunniga, arbets- och utbild-
ningsprövningar, orienteringsbesök vid yr-
kesläroanstalter och arbetsprövningar på ar-
betsplatsen,
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2) rådgivning och handledning som ankny-
ter till placering i arbete och utbildning,

3) förberedande och yrkesinriktad arbets-
kraftspolitisk vuxenutbildning, samt

4) för främjande av placering i arbete och
möjligheterna att behålla arbetet, undersök-
ningar av arbetskonditionen, sakkunnigut-
låtanden och konsultering av sakkunniga, ar-
bets- och utbildningsprövningar, oriente-
ringsbesök vid yrkesläroanstalter, arbets-
träning och arbetsprövningar enligt 8 kap.

Handikappades möjligheter att få arbete
och att behålla sitt arbete kan stödas genom
stöd till arbetsgivare för specialarrangemang
på arbetsplatsen.

14 §

Försäkringsskydd

För olycksfall som inträffat eller yrkes-
sjukdom som ådragits i samband med delta-
gande i arbets- och utbildningsprövning vid
en yrkesläroanstalt avsedd att stöda yrkes-
vägledning och placering av handikappade i
arbete eller möjligheter att behålla sitt arbete,
i arbets- eller utbildningsprövning eller ar-
betssökningsträning eller i arbets-
marknadsåtgärder enligt 8 kap. eller vid ori-
enteringsbesök i läroanstalter betalas enskil-
da kunder ersättning av statens medel enligt
samma grunder som för olycksfall i arbete
enligt lagen om olycksfallsförsäkring
(608/1948). Ersättning betalas till den del
den skadade inte har rätt till minst lika stor
ersättning enligt någon annan lag.

Statskontoret behandlar ärenden som gäller
ersättning av statens medel med stöd av 1
mom.

Arbetsministeriet ordnar gruppansvarsför-
säkring för dem som deltar i åtgärder enligt 1
mom.

15 §

Bemyndigande att utfärda förordning gäl-
lande stödåtgärder

Genom förordning av statsrådet utfärdas
närmare bestämmelser om ordnande av stöd-
åtgärder för yrkesvals- och karriärplanering
samt stödåtgärder för handikappade enligt 11

§ 2 mom. och 13 § 1 mom. 1 och 4 punkten
samt ordnande av dem för arbetssökande som
är svåra att sysselsätta. Genom förordning av
statsrådet bestäms också om förmåner i an-
slutning till stödåtgärderna samt om det stöd
för specialarrangemang på arbetsplatsen som
avses i 13 § 2 mom.

7 kap.

Främjande av sysselsättning med hjälp av
sysselsättningsanslag

1 §

Sysselsättningsstöd till arbetsgivare

För att främja sysselsättningen av arbetslö-
sa arbetssökande och för att främja förutsätt-
ningarna för placering på arbetsmarknaden
kan arbetsgivare av sysselsättningsanslag be-
viljas sysselsättningsstöd för lönekostnader.

Med hjälp av sammansatt stöd ordnas arbe-
te i första hand för personer som är berättiga-
de till arbetsmarknadsstöd och som under så-
dan arbetslöshetstid som berättigar till an-
vändning av sammansatt stöd enligt 7 kap.
6 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa
inte har varit i arbete eller som har varit på
den öppna arbetsmarknaden i endast liten ut-
sträckning och sporadiskt och som inte under
ovan avsedda arbetslöshetstid före använd-
ningen av sammansatt stöd har sysselsatts
med sysselsättningsstöd som beviljats arbets-
givaren.

Syftet med arbete som ordnas med hjälp av
sysselsättningsstöd och sammansatt stöd är
att förbättra arbetslösa arbetssökandes ställ-
ning på arbetsmarknaden genom att främja
möjligheterna att placeras i arbete, förbättra
yrkesskickligheten och kunnandet, främja
möjligheterna för dem som under en lång tid
varit arbetslösa att komma ut eller återinträda
på arbetsmarknaden, främja sysselsättnings-
möjligheterna och anpassningen till struktu-
rella förändringar i arbetslivet samt förhindra
utslagning från arbetsmarknaden.

När stöd beviljas kan arbetskraftsbyrån
uppställa villkor som är nödvändiga med
tanke på den som skall sysselsättas och syftet
med stödet.
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2 §

Förutsättningar gällande arbetsgivaren i
fråga om sysselsättningsstöd

Sysselsättningsstöd kan beviljas kommun-
er, samkommuner och sammanslutningar
samt andra arbetsgivare.

Stöd beviljas inte, om
1) arbetsgivaren under de nio månaderna

närmast innan ansökan inlämnades, av pro-
duktionsmässiga eller ekonomiska orsaker
har sagt upp eller permitterat arbetstagare i
pendlingsregionen i samma eller likadana
uppgifter eller förkortat deras arbetstid,

2) anställning som stödet avser skulle för-
anleda att andra anställda hos den arbetsgiva-
re som erhåller stöd sägs upp eller permitte-
ras eller att deras arbetsförhållanden eller
förmåner försämras,

3) arbetsplatsen som stödet avser bedöms
bli besatt även utan stöd,

4) arbetsgivaren får annat statligt stöd för
samma tid för anställande av en person som
skall sysselsättas eller för främjande av sys-
selsättningen,

5) stödet skulle snedvrida konkurrensen
mellan andra som erbjuder samma produkter
eller tjänster,

Genom förordning av statsrådet kan anges
undantag från de förutsättningar som föres-
krivs i 2 mom. 3 och 4 punkten.

3 §

Förutsättningar gällande anställningsförhål-
landet i fråga om sysselsättningsstöd

Sysselsättningsstöd kan beviljas om arbets-
givaren förbinder sig att betala lön enligt det
kollektivavtal som tillämpas på anställnings-
förhållandet, eller, om det inte finns något
tillämpligt kollektivavtal, sedvanlig och skä-
lig lön för arbetet i fråga.

Sysselsättningsstöd beviljas inte, om det
anställningsförhållande som stödet är ämnat
för har börjat innan beslut om beviljande av
stöd har fattats.

Arbetsgivaren får inte placera en sådan
sysselsatt för vilkens anställning beviljats
sysselsättningsstöd i uppgifter hos någon an-
nan anordnare av arbete. Genom förordning
av statsrådet kan dock bestämmas om en
kommuns, förenings och stiftelses rätt att
placera sysselsatta i uppgifter hos någon an-
nan anordnare av arbete och om villkoren för
sådana vidareplaceringar.

Företag kan beviljas sysselsättningsstöd
bara på grundval av anställningsförhållande
som gäller tills vidare. På grundval av ett ar-
betsavtal för viss tid kan företag dock bevil-
jas sysselsättningsstöd

1) som sammansatt stöd,
2) för läroavtalsutbildning,
3) för ordnande av ett arbetstillfälle som

anknyter till servicehelheten för förbättrande
av förutsättningarna för sysselsättande av
personer som är svåra att sysselsätta,

4) för anställning av långtidsarbetslösa som
sådana ersättare som avses i lagen om försök
med alterneringsledighet (1663/1995) eller
lagen om alterneringsledighet ( /2002),

5) för utförande av skogsförbättrings-
arbeten.

4 §

Anslag som anvisas statliga ämbetsverk eller
inrättningar

Med iakttagande av vad som i 1 § 1, 3 och
4 mom., 2 § 2 mom. och 3 mom., 3 § 1—3
mom., 10 § 4 mom. samt 11 § 1 och 3 mom.
bestäms om sysselsättningsstöd för löne-
kostnader kan statliga ämbetsverk eller in-
rättningar anvisas anslag för lönekostnader
som föranleds av att arbetslösa sysselsätts.
Av anslagen kan betalas lönekostnaderna för
den sysselsatta som helhet samt övriga kost-
nader som föranleds av att arbete ordnas en-
ligt vad statsrådet beslutar i samband med
den regionala fördelningen av sysselsätt-
ningsanslag.

Av sysselsättningsanslag kan betalas löne-
kostnaderna för ordnande av sådant arbete
där arbetstiden under en tidsperiod som mot-
svarar lönebetalningsperioden är minst 85
procent av den regelbundna arbetstiden.
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5 §

Sysselsättningsstöd för tryggande av försörj-
ningen

För stödjande av egna insatser för att skaffa
arbete kan beviljas sysselsättningsstöd för
tryggande av försörjningen

1) i form av startpeng till en arbetslös ar-
betssökande som ämnar bli företagare under
den tid som beräknas åtgå till att starta och
stabilisera företagsverksamheten,

2) till en arbetslös arbetssökande som del-
tar i arbetslivsträning enligt 8 kap. 1 § och
som inte är berättigad till arbetsmarknads-
stöd.

I syfte att öka arbetsmöjligheterna för del-
tidsanställda kan arbetstagare som frivilligt
övergår från heltidsarbete till deltidsarbete
beviljas sysselsättningsstöd som ersättning
för inkomstbortfall (deltidstillägg), om ar-
betsgivaren samtidigt förbinder sig att för
motsvarande tid anställa en arbetslös arbets-
sökande som anvisats av arbetskraftsbyrån.
Om frivillig övergång till alterneringsledig-
het och om alterneringsersättning bestäms
särskilt.

Genom förordning av statsrådet utfärdas
närmare bestämmelser om förutsättningarna
för beviljande av sysselsättningsstöd enligt 1
och 2 mom.

6 §

Regionala aspekter och regional garanti

Genom statens, kommunernas och före-
tagens gemensamma åtgärder inom den eko-
nomiska politiken och sysselsättnings-
politiken ombesörjs en regionalt balanserad
sysselsättning så, att arbetslösheten inte inom
någon arbetsmarknadsregion väsentligt över-
stiger den genomsnittliga nivån i landet. Med
arbetsmarknadsregion avses ett genom för-
ordning av arbetsministeriet definierat områ-
de som en kommun eller flera kommuner
bildar och där arbetstagare vanligen pendlar.

Kommunen är skyldig att ordna arbets-
möjligheter för arbetslösa arbetssökande i det
syfte som anges i 1 mom. (regional garanti),
på årsnivå dock inte för flera arbetssökande
än en procent av arbetskraften i kommunen.

Staten är skyldig att i motsvarande syfte ord-
na arbetsmöjligheter för sådana arbetslösa
arbetssökande som kommunen inte har sys-
selsatt.

Kommunen har rätt att få sysselsätt-
ningsstöd för sådana sysselsatta personer
som arbetskraftsbyrån anvisat kommunen att
sysselsätta med stöd av den regionala garan-
tin.

7 §

Ordnande av möjlighet till rehabilitering, ut-
bildning eller arbete

För en arbetslös arbetssökande som är född
före 1950 tryggas möjlighet till syssel-
sättningsfrämjande rehabilitering eller ut-
bildning, om hans eller hennes rätt till arbets-
löshetsdagpenning på grund av maximitiden
upphör när han eller hon har fyllt 55 år men
innan han eller hon fyller 57 år.

För en arbetslös arbetssökande som är född
1950 eller därefter tryggas möjlighet till sys-
selsättningsfrämjande rehabilitering eller ut-
bildning, om hans eller hennes rätt till arbets-
löshetsdagpenning på grund av maximitiden
upphör när han eller hon har fyllt 57 år men
innan han eller hon fyller 59 år.

Om utbildning ordnas för en arbetslös med
stöd av 1 eller 2 mom., har han eller hon un-
der utbildningstiden rätt till studiesociala
förmåner på samma villkor som om han eller
hon skulle ha inlett arbetskraftspolitisk ut-
bildning innan maximitiden för arbetslös-
hetsdagpenning hade gått ut.

Om en sådan arbetslös som avses i 1 eller 2
mom. inte kan sysselsättas på den öppna ar-
betsmarknaden och lämplig utbildning eller
rehabilitering inte kan ordnas för honom eller
henne, är hemkommunen skyldig att på an-
visning av arbetskraftsmyndigheterna för
personen i fråga ordna möjlighet till arbete i
åtta månader (sysselsättningsskyldighet).
Kommunen skall ordna möjligheten till arbe-
te så att den som sysselsätts kan påbörja ar-
betet när maximitiden för arbetslös-
hetsdagpenning har gått ut. Kommunen har
rätt att få sysselsättningsstöd för de syssel-
satta som arbetskraftsbyrån på grundval av
sysselsättningsskyldigheten anvisat den för
att sysselsättas.
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Arbete som ordnas på grundval av syssel-
sättningsskyldigheten skall vara ett heltidsar-
bete enligt branschens ordinarie arbetstider.
För dem som får invalidpension som delpen-
sion ordnas deltidsarbete som motsvarar de-
ras arbetsförmåga och som uppfyller det ar-
betsvillkor som utgör förutsättning för ar-
betslöshetsdagpenning.

Närmare bestämmelser om verkställigheten
av sysselsättningsskyldigheten och om an-
mälningar i anslutning till den utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet.

8 §

Begränsningar i fråga om och upphörande
av sysselsättningsskyldigheten

Bestämmelserna i 7 § tillämpas inte, om en
person genom att inte ansöka om arbetslös-
hetsdagpenning eller på annat sätt har gett
upphov till att maximitiden för arbetslöshets-
dagpenning inte har gått ut före 55 års åldern
enligt 7 § 1 mom. eller 57 års åldern enligt 7
§ 2 mom.

Arbete som utförts under den gransknings-
period för arbetsvillkoret som anges i lagen
om utkomstskydd för arbetslösa och som
hänförs till arbetsvillkoret förkortar syssel-
sättningsskyldigheten på åtta månader på
motsvarande sätt.

Sysselsättningsskyldigheten upphör, om
1) den som har rätt att få möjlighet att arbe-

ta utan i 2 kap. lagen om utkomstskydd för
arbetslösa avsedd giltig orsak vägrar att ta
emot ett honom eller henne anvisat och med
hänsyn till hans eller hennes arbetsförmåga
lämpligt arbete som ordnats med stöd av sys-
selsättningsskyldigheten,

2) det arbete som anvisats en arbetssökande
avbryts av orsak som beror på den arbetssö-
kande, eller

3) för den arbetssökande, efter det att ar-
betsansökan inte längre är i kraft, inte kan
ordnas arbete inom tre månader efter det att
sysselsättningsskyldigheten har trätt i kraft.

9 §

Beloppet av sysselsättningsstöd

Sysselsättningsstöd beviljas per dag och

person minst till ett belopp som motsvarar
normalt sysselsättningsstöd och högst till ett
belopp som motsvarar normalt syssel-
sättningsstöd förhöjt med 80 procent. Kom-
munen har rätt att få normalt sysselsättnings-
stöd förhöjt med 80 procent för lönekostna-
der för personer som den med stöd av syssel-
sättningsskyldigheten sysselsatt i heltidsarbe-
te.

Som ett led i det sammansatta stödet kan
högst normalt sysselsättningsstöd beviljas.
Sysselsättningsstöd beviljas inte inom det
försök med sammansatt stöd som avses i 7
kap. 11 § lagen om utkomstskydd för arbets-
lösa.

Som lönekostnader betraktas lön som har
betalts till en sysselsatt person före innehåll-
ning av den försäkrades lagstadgade avgifter
och skatt och dessutom arbetsgivarens lag-
stadgade socialskyddsavgift och arbetspen-
sionsförsäkrings-, olycksfallsförsäkrings- och
arbetslöshetsförsäkringspremie samt den ob-
ligatoriska grupplivförsäkringspremien. Det
belopp av sysselsättningsstöd eller samman-
satt stöd som beviljas arbetsgivaren kan vara
högst så stort som lönekostnaderna för en
sysselsatt person. Det maximala beloppet av
sammansatt stöd för olika arbetsgivarinstan-
ser anges i lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa och med stöd av den. Om beloppet
av sammansatt stöd överstiger maximibelop-
pet, görs avdrag från sysselsättningsstödet.

Deltidstillägget är hälften av skillnaden
mellan lönen för heltidsarbete och del-
tidsarbete för en arbetstagare som har över-
gått till deltidsarbete. Om definitionen av
skillnaden mellan lönen och om deltids-
tilläggets maximibelopp bestäms genom för-
ordning av statsrådet.

10 §

Arbetstid som berättigar till stöd och ersätt-
ningsdagar

Normalt eller förhöjt sysselsättningsstöd
kan beviljas till fullt belopp på grundval av
ett sådant anställningsförhållande där arbets-
tiden under en tidsperiod som motsvarar lö-
nebetalningsperioden är minst 85 procent av
den regelbundna arbetstiden i branschen.
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När sysselsättningsstöd beviljas som en del
av det sammansatta stödet kan avvikelser gö-
ras från 1 mom.

Med avvikelse från 1 mom. kan en kom-
mun beviljas sysselsättningsstöd till ett be-
lopp enligt 9 § 1 mom. för heltidsarbete på
grundval av sysselsättningsskyldigheten och,
på grundval av den regionala garantin, för
arbete där arbetstiden under en tidsperiod
som motsvarar lönebetalningsperioden är
minst 75 procent av den ordinarie arbetstiden
i branschen.

Sysselsättningsstöd betalas för de dagar för
vilka arbetsgivaren är skyldig att betala lön,
dock för högst fem dagar i veckan. Syssel-
sättningsstöd betalas dock inte för dagar för
vilka arbetstagaren har rätt att med stöd av
28 § sjukförsäkringslagen för lönekostnader-
na för den person som sysselsätts få dagpen-
ning enligt nämnda lag eller särskild mo-
derskaps-, moderskaps-, faderskaps- eller
föräldrapenning.

Sysselsättningsstöd för tryggande av för-
sörjningen betalas för högst fem dagar i
veckan. Genom förordning av statsrådet be-
stäms närmare om de ersättningsdagar som
berättigar till sysselsättningsstöd.

11 §

Stödets varaktighet

Sysselsättningsstöd kan per person beviljas
för högst tio månader i sänder. För läroav-
talsutbildning kan sysselsättningsstöd dock
beviljas för hela utbildningstiden.

På grundval av den regionala garantin be-
viljas kommunen sysselsättningsstöd per per-
son för högst sex månader i sänder.

Maximitiden för sammansatt stöd anges i
lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Ge-
nom förordning av statsrådet bestäms om be-
viljande av sysselsättningsstöd på nytt för
sysselsättning av eller tryggande av försörj-
ningen för samma person samt om service-
helheten och maximitiden för den. Genom
förordning av statsrådet kan dessutom be-
stämmas om en längre maximitid för syssel-
sättningsstödet än tio månader, dock högst 24
månader, om det är ändamålsenligt för att

främja sysselsättningen av handikappade,
öka möjligheterna till deltidsarbete eller med
anledning av arbetsuppgifterna för sysselsatta
personer.

12 §

Tilläggsstöd

Till kommunen betalas tilläggsstöd på
grundval av den andel av områdets arbets-
kraft som kommunen i genomsnitt under en
månad har sysselsatt med syssel-
sättningsanslag. Tilläggsstöd betalas endast
för de sysselsatta vilkas antal överstiger de
sysselsattas andel av arbetskraften i kommu-
nen. Tilläggsstödets storlek bestäms som föl-
jer:

De sysselsattas andel av arbetskraften i
kommunen

Tilläggsstödets andel

minst 1 % 10 %
” 1,5 % 20 %
” 2 % 30 %

13 §

Bemyndigande att utfärda förordning om
sysselsättningsanslag

Genom förordning av statsrådet bestäms
1) om statsunderstöd som av sysselsätt-

ningsanslag beviljas för investeringar samt
om anslag som anvisas av sysselsättnings-
anslagen,

2) om sysselsättningsanslag som enligt
planerna skall användas för statens egna in-
vesteringar (sysselsättningsarbetsprogram),

3) om användningen av sysselsättnings-
anslag för i 2 kap. 2 § 3 mom. avsett annat
främjande av sysselsättning,

4) vid behov om beviljande av syssel-
sättningsstöd inom gränserna för statsbud-
geten för tryggande av försörjningen för öv-
riga än i 5 § avsedda former för främjande av
sysselsättning.
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8 kap.

Arbetsmarknadsåtgärder

1 §

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder enligt denna lag är
arbetsprövning, arbetslivsträning och arbets-
praktik, vilka ordnas på arbetsplatsen. Statli-
ga ämbetsverk eller inrättningar, kommuner,
samkommuner, sammanslutningar, stiftelser
eller enskilda näringsidkare kan vara anord-
nare av arbetsmarknadsåtgärder.

Arbetskraftsbyrån kan hänvisa eller anvisa
följande personer arbetsprövning:

1) enskilda kunder som får yrkesvals- eller
karriärplaneringstjänster, i syfte att utreda de-
ras lämplighet samt utbildnings- och arbets-
alternativ, eller

2) handikappade enskilda kunder, i syfte att
stöda deras möjligheter att placeras i arbete
och få fasta arbetsplatser.

Arbetskraftsbyrån kan anvisa unga som är
berättigade till arbetsmarknadsstöd och som
saknar yrkesutbildning arbetspraktik för att
orientera stödtagaren i arbetslivet samt för att
främja hans eller hennes placering i arbete
och hans eller hennes yrkesskicklighet.

Arbetskraftsbyrån kan anvisa andra än i 3
mom. avsedda arbetslösa arbetssökande med
deras samtycke arbetslivsträning för att stöd-
ja återvändandet till arbetslivet samt främja
placeringen i arbete och yrkesskickligheten.

2 §

Begränsningar i fråga om arbetsmarknads-
åtgärderna

Enskilda kunder skall inte hänvisas till eller
anvisas arbetsmarknadsåtgärder

1) för sådana uppgifter från vilka den som
ordnar åtgärden under de senaste nio måna-
derna före åtgärdens början har sagt upp eller
permitterat arbetstagare av produk-
tionsmässiga eller ekonomiska orsaker eller i
uppgifter som den som ordnar åtgärden har
ombildat till anställningsförhållande på deltid
enligt 7 kap. 11 § arbetsavtalslagen,

2) om arbetsmarknadsåtgärden skulle leda
till att anställda hos den som ordnar åtgärden
sägs upp eller permitteras eller att deras an-
ställningsvillkor försämras,

3) arbetsmarknadsåtgärden skulle ge den
som ordnar åtgärden sådana fördelar som
snedvrider konkurrensen mellan företag eller
enskilda näringsidkare.

Anordnare av arbetsmarknadsåtgärder kan
inte vara den arbetsgivare till vilken en en-
skild kund står i anställningsförhållande när
ett avtal enligt 4 § ingås.

Den som ordnar arbetsmarknadsåtgärden
får inte vidareplacera en enskild kund i ar-
betsuppgifter på en annan arbetsgivares ar-
betsplats.

3 §

Rättslig ställning och ansvar för arbetar-
skyddet

Den som deltar i en arbetsmarknadsåtgärd
står inte i anställningsförhållande till den som
anordnat åtgärden eller till arbetskraftsbyrån.

Den som ordnar arbetsmarknadsåtgärden
ansvarar för arbetarskyddet för den som del-
tar i åtgärden enligt vad som bestäms i arbe-
tarskyddslagen (738/2002) och i lagen om
unga arbetstagare.

4 §

Avtal om arbetsmarknadsåtgärder

Arbetskraftsbyrån, den som ordnar arbets-
marknadsåtgärden och den enskilda kunden
skall ingå ett skriftligt tidsbestämt avtal om
arbetsmarknadsåtgärden, varav skall framgå

1) tiden och platsen för åtgärden,
2) åtgärdens längd per dag, som kan vara

högst åtta och minst fyra timmar,
3) åtgärdens längd per vecka, som kan vara

högst fem dagar,
4) de uppgifter som den arbetssökande

skall utföra under den tid åtgärden varar,
5) kontaktpersonen på arbetsplatsen.
I avtalet kan arbetskraftsbyrån dessutom

uppställa villkor för den som ordnar åtgär-
den, vilka är behövliga för fullgörandet av
skyldigheten eller för den som deltar i åtgär-
den. I ett avtal som gäller arbetsprövning
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skall som villkor ingå att den som ordnar
prövningen skall ge arbetskraftsbyrån ett ut-
låtande om de omständigheter som avses i
1 § 2 mom. I ett avtal om arbetslivsträning
skall som villkor ingå att den som ordnar trä-
ningen skall delta i utvärderingen av den ar-
betssökandes yrkesskicklighet och kunnande
samt utvecklingen av dessa.

Arbetskraftsbyrån skall göra en anmälan
om avtalet om arbetsmarknadsåtgärden till
förtroendemannen eller en annan person som
företräder de arbetstagare som är anställda
hos den som ordnar åtgärden. Utan hinder av
bestämmelserna om sekretess får arbets-
kraftsbyrån i detta fall uppge namnet på den
enskilda kunden samt lämna de uppgifter
som avses i 1 och 2 mom.

5 §

Avtalets maximitid

Arbetskraftsbyrån kan ingå avtal om ar-
betsmarknadsåtgärder för den tid målet för
åtgärden, främjandet av arbetsmarknadsfär-
digheterna, beräknas ta i anspråk. Den tid ett
avtal eller flera avtal sammanlagt kan vara i
kraft får dock inte överskrida

1) sex månader vid arbetsprövning hos
samma anordnare,

2) tio månader vid arbetslivsträning,
3) tolv månader vid arbetspraktik.
Med avvikelse från 1 mom. kan dock ett

avtal eller flera avtal om arbetslivsträning
sammanlagt vara i kraft högst tolv månader
per arbetssökande som är berättigad till ar-
betsmarknadsstöd. Av särskilda skäl, såsom
förhindrande av utslagning från arbetsmark-
naden, kan den tid flera avtal om arbetslivs-
träning eller arbetspraktik för den som är be-
rättigad till arbetsmarknadsstöd sammanlagt
kan vara i kraft uppgå till högst 18 månader.

Den maximitid som avses i 1 mom. 2
punkten börjar räknas på nytt när en arbets-
sökande på nytt har uppfyllt det arbetsvillkor
som utgör förutsättning för arbetslöshetsdag-
penning.

De maximitider som avses i 1 mom. 3
punkten och 2 mom. börjar räknas på nytt när
en arbetssökande har uppfyllt det arbetsvill-
kor som utgör förutsättning för arbetslös-
hetsdagpenning, fått arbetslöshetsdagpenning

för maximitiden enligt nämnda lag och har
rätt att få arbetsmarknadsstöd. Maximitiden
börjar räknas på nytt också i fråga om en så-
dan till arbetsmarknadsstöd berättigad person
som efter arbetspraktiken eller arbetslivsträ-
ningen fått arbetsmarknadsstöd för minst 500
dagar på basis av arbetslöshet.

III AVDELNINGEN

ANDRA STÖD, UNDERSTÖD OCH
FÖRMÅNER

9 kap.

Utbildningsstöd

1 §

Studiesociala förmåner vid arbetskraftspoli-
tisk vuxenutbildning

För studerande som deltar i arbetskrafts-
politisk vuxenutbildning tryggas försörj-
ningen genom utbildningsstöd eller arbets-
marknadsstöd, varom bestäms i lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa. Studeranden har
dessutom rätt till ersättning för uppehälle en-
ligt 10 kap. Studiesociala förmåner kan också
betalas till studerande som deltar i utbildning
som en finsk myndighet har skaffat och som
ordnas utomlands eller i sysselsättningsfräm-
jande utbildning som en myndighet i något
annat nordiskt land har anordnat i det landet.

Om utbildningen ordnas som fristående
helheter så att utbildningsperioderna inte di-
rekt följer på varandra, föreligger inte rätt till
studiesociala förmåner för tiden mellan ut-
bildningsperioderna.

Folkpensionsanstalten och de arbetslös-
hetskassor som avses i lagen om arbets-
löshetskassor (603/1984) sköter beviljandet
och betalningen av studiesociala förmåner.

2 §

Utbildningsstöd

Utbildningsstöd beviljas som grundstöd el-
ler förtjänststöd. Grundstöd betalas inte för
den tid studeranden har rätt att få förtjänst-
stöd.
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Grundstödets fulla belopp är lika stort som
den grunddagpenning som avses i 6 kap. 1 §
1 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslö-
sa. Det fulla förtjänststödet består av en
grunddel och en förtjänstdel enligt vad som i
6 kap. 1 § 2 mom., 2-5 samt 8, 10 och 11 §
lagen om utkomstskydd för arbetslösa be-
stäms om inkomstrelaterad dagpenning. På
utbildningsstödet tillämpas dock inte vad
som i 6 kap. 3 § 3 mom. lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa bestäms om den förhöj-
da förtjänstdelens maximala varaktighet. Ut-
bildningsstöd betalas i enlighet med 6 kap.
2 § 2 mom. lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa förhöjt även till sådana studerande
som fått den inkomstrelaterade dagpenning-
ens förtjänstdel enligt nämnda lag för 130
dagar.

Utbildningsstödet höjs med en barnför-
höjning så som bestäms i 6 kap. 6 § lagen om
utkomstskydd för arbetslösa.

3 §

Rätt till utbildningsstöd

Rätt till utbildningsstöd har en studerande
som

1) har fyllt 17 år,
2) när han eller hon blir arbetslös eller in-

leder utbildningen har uppfyllt det arbetsvill-
kor som utgör förutsättning för arbetslös-
hetsdagpenning, och

3) inte har fått arbetslöshetsdagpenning för
maximitiden.

Med avvikelse från 1 mom. 3 punkten har
en studerande inte rätt till utbildningsstöd,
om han eller hon genom att underlåta att an-
söka om arbetslöshetsdagpenning eller an-
nars har orsakat att maximitiden för arbets-
löshetsdagpenning inte har gått ut innan ut-
bildningen börjar.

4 §

Begränsningar i fråga om erhållande av ut-
bildningsstöd

Rätt till utbildningsstöd föreligger inte för
den tid en studerande får

1) dagpenning enligt sjukförsäkringslagen,
eller

2) rehabiliteringspenning enligt lagen om
rehabiliteringspenning (611/1991) eller enligt
de lagar eller de pensionsstadgor eller det
pensionsreglemente som avses i 8 § 4 mom.
lagen om pension för arbetstagare (395/1961)
eller ersättning för inkomstbortfall med stöd
av bestämmelserna om rehabilitering inom
olycksfalls- eller trafikförsäkringen eller i la-
gen om skada, ådragen i militärtjänst
(404/1948).

Rätt till utbildningsstöd föreligger för högst
fem dagar per kalendervecka räknat från den
tidpunkt då utbildningen börjar.

5 §

Sänkt utbildningsstöd

Rätt till sänkt utbildningsstöd har på de
villkor som anges i denna lag en studerande
som får en lagstadgad förmån, lön eller an-
nan arbetsinkomst. Det sänkta utbild-
ningsstödet beräknas så att utbildningsstödet
och 80 procent av den del av inkomsten som
överstiger det skyddade beloppet per månad
kan uppgå till sammanlagt det belopp som
annars hade kunnat betalas i utbildningsstöd.
Härvid skall dock inte beaktas de sociala
förmåner som enligt 4 kap. 7 § lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa inte skall dras av
från arbetslöshetsdagpenningen.

Det fulla skyddade beloppet är 127 euro. I
stället för en månad kan som jämk-
ningsperiod även användas fyra på varandra
följande kalenderveckor, varvid det skyddade
beloppet är motsvarande del av fullt skyddat
belopp. När inkomst beaktas vid beräkningen
av sänkt utbildningsstöd iakttas dessutom
vad som i lagen om utkomstskydd för arbets-
lösa föreskrivs om jämkad arbets-
löshetsdagpenning.

Vad som ovan bestäms om lön tillämpas
också på ersättning som motsvarar lön under
uppsägningstiden eller ekonomisk förmån
som arbetsgivaren betalar enligt ett annat av-
tal eller arrangemang. En ersättning eller
ekonomisk förmån periodiseras enligt lönen
för det senaste anställningsförhållandet räk-
nat från det att anställningsförhållandet upp-
hörde. Det som bestäms i 1 mom. skall dess-
utom tillämpas på den försäljningsvinst av
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företagsegendom som avses i 3 kap. 7 § la-
gen om utkomstskydd för arbetslösa.

När en månatlig förmån som avses i 1
mom. omräknas i dagar eller tvärtom, anses
en månad ha 21,5 dagar.

6 §

Rätt till förtjänststöd

En studerande har rätt till förtjänststöd, om
han eller hon enligt lagen om utkomstskydd
för arbetslösa är berättigad till förtjänstskydd.
Villkor för erhållande av förtjänststödets för-
tjänstdel är dessutom att studeranden

1) är arbetslös eller permitterad på heltid,
2) är berättigad till jämkad arbetslöshets-

förmån enligt 4 kap. 1 § lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa, eller

3) hotas av arbetslöshet.
Rätt till förtjänstdel föreligger dock inte för

den tid under vilken en studerande enligt 2
kap. 4 eller 5 § lagen om utkomstskydd för
arbetslösa skall betraktas som företagare i
huvudsyssla.

10 kap.

Ersättning för kostnader för uppehälle

1 §

Rörlighetsunderstöd

För stödjande av regional rörlighet kan en
arbetslös arbetssökande eller arbetssökande
som hotas av arbetslöshet beviljas rörlig-
hetsunderstöd som ersättning för rese-
kostnaderna, om han eller hon söker arbete
eller övergår i arbete utanför sin pend-
lingsregion. Rörlighetsunderstöd kan också
beviljas skolelever och studerande för arbete
som utförs under läroanstaltens ferier.

Närmare bestämmelser om rörlighets-
understödet utfärdas genom förordning av
statsrådet.

2 §

Förmåner innan utbildningen börjar

Den som söker sig till arbetskraftspolitisk

vuxenutbildning kan beviljas ersättning för
resekostnader och övriga kostnader för uppe-
hälle. Antagningen av studerande och lämp-
lighetsproven i anslutning till antagningen till
utbildningen är avgiftsfria för dem som söker
sig till arbetskraftspolitisk vuxenutbildning.

Personer som får yrkesvals- och karriärpla-
neringsservice, handikappade eller personer
som är svåra att sysselsätta och som söker sig
till frivillig utbildning kan beviljas ersättning
för de kostnader för uppehälle som orienter-
ingsbesök vid läroanstalterna medför.

Om förmåner innan utbildningen börjar be-
stäms närmare genom förordning av statsrå-
det.

3 §

Rätt till ersättning för uppehälle

Studeranden har rätt att få 7 euro per dag i
ersättning för uppehälle som ersättning för de
resekostnader och övriga kostnader för uppe-
hälle som föranleds av deltagandet i arbets-
kraftspolitisk vuxenutbildning.

Om studeranden deltar i arbetskrafts-
politisk vuxenutbildning utanför sin pend-
lingsregion, betalas i förhöjd ersättning för
uppehälle 14 euro per dag. Rätt till förhöjd
ersättning för uppehälle har också en stude-
rande

1) som inom sin pendlingsregion deltar i
utbildning som ordnas utanför hans eller
hennes hemkommun,

2) som åsamkas inkvarteringskostnader på
grund av deltagande i utbildning, och

3) som uppvisar ett hyresavtal eller någon
annan tillförlitlig utredning om kostnaderna
för inkvartering.

En mottagare av arbetsmarknadsstöd som
deltar i arbetslivsträning eller arbetspraktik
enligt 8 kap. 1 § har rätt till ersättning för
uppehälle under den tid åtgärden varar, med
iakttagande av vad som i 1 och 2 mom. be-
stäms om studerandenas rättigheter. För rätt
till ersättning för uppehälle under tiden för
arbetspraktik förutsätts dessutom att deltaga-
rens rätt till arbetslöshetsdagpenning har
upphört på grund av maximitiden eller att
han eller hon på basis av arbetslöshet har fått
arbetsmarknadsstöd för minst 500 dagar.
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4 §

Rätt till ersättning för uppehälle vid arbets-
kraftspolitisk vuxenutbildning utomlands

Med avvikelse från 3 § 1 och 2 mom. har
en studerande som deltar i arbetskrafts-
politisk vuxenutbildning utomlands rätt att i
ersättning för kostnaderna för uppehälle och
inkvartering under utbildningstiden få 50
procent av det dagtraktamente som i ersätt-
ning för resekostnader betalas till en stats-
tjänsteman för en tjänsteresa i landet i fråga.
Genom förordning av statsrådet bestäms
dock om beloppet av ersättning för uppehälle
och om ersättande av inkvarteringskostna-
derna för den som deltar i utbildning som an-
ordnas av Stiftelsen Utbildning Nordkalotten.

5 §

Begränsningar i fråga om ersättning för up-
pehälle

En studerande som deltar i arbetskrafts-
politisk vuxenutbildning och som inte får ut-
bildningsstöd eller arbetsmarknadsstöd har
inte rätt att få ersättning för uppehälle.

Till studeranden betalas inte ersättning för
uppehälle för semesterperioder under utbild-
ningstiden. Förmånen betalas dock för den
tid under vilken studeranden under semester-
perioden deltar i inlärning i arbete eller prak-
tik som hör till utbildningen, om inte något
annat följer av 1 mom.

6 §

Ersättning för uppehälle enligt prövning

Med iakttagande av vad som i 3 § 1 och 2
mom. bestäms om beloppet av och grunderna
för beviljande av ersättning för uppehälle kan
arbetskraftsbyrån bevilja ersättning för uppe-
hälle

1) till den som deltar i arbetsprövning som
ordnas på arbetsplatsen,

2) till en mottagare av sysselsättningsstöd
som deltar i arbetslivsträning,

3) till den som deltar i arbetssöknings-
träning.

Förhöjd ersättning för uppehälle kan dock
beviljas en handikappad som deltar i arbets-
prövning på arbetsplatsen även om platsen
för arbetsprövningen finns inom hans eller
hennes pendlingsregion.

Närmare bestämmelser om ersättning för
uppehälle enligt prövning utfärdas genom
förordning av statsrådet.

7 §

Ersättningsdagar i fråga om ersättning för
uppehälle

Ersättning för uppehälle och ersättning för
uppehälle enligt prövning betalas för högst
fem dagar per kalendervecka. Till den som
deltar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning
utomlands kan ersättning för uppehälle beta-
las för högst sju dagar per kalendervecka.
Om ersättningsdagar som berättigar till för-
månerna bestäms närmare genom förordning
av statsrådet.

IV AVDELNINGEN

VERKSTÄLLIGHET, SÖKANDE AV
ÄNDRING OCH IKRAFTTRÄDELSEBE-

STÄMMELSER

11 kap.

Samarbete i anslutning till verkställigheten

1 §

Samarbete mellan myndigheterna

Arbetskrafts-, social-, hälsovårds- samt un-
dervisningsmyndigheterna skall i enlighet
med förordning av statsrådet samarbeta när
offentlig arbetskraftsservice ordnas och åt-
gärder i anslutning till den vidtas.

Vid tillhandahållande av service för handi-
kappade skall dessutom iakttas vad som be-
stäms i lagen om rehabiliteringssamarbete
(604/1991).
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2 §

Samarbete mellan arbetskraftsmyndigheter-
na, arbetsmarknadsorganisationerna och öv-

riga intressegrupper

Den offentliga arbetskraftsservicen och
planerings- och utvecklingsverksamheten i
anslutning till den skall genomföras i samar-
bete med arbetsmarknadsorganisationerna
samt med organisationer som företräder
kommunerna liksom med andra berörda or-
ganisationer. Genom förordning av statsrådet
bestäms närmare om organiseringen av sam-
arbetet och de organ som skall tillsättas för
det.

För det lokala samarbetet finns en arbets-
kraftskommission i anslutning till arbets-
kraftsbyrån.

3 §

Arbetskraftskommission

Arbetskraftskommissionen skall följa hur
den offentliga arbetskraftsservicen verkställs
samt vid behov göra framställningar om hur
den kan förbättras. Om arbetskraftskommis-
sionens uppgifter som hänför sig till enskilda
personers rätt att få lagstadgade förmåner be-
stäms särskilt.

Arbetskrafts- och näringscentralen utser för
tre kalenderår i sänder arbetskraftskommis-
sionens

1) ordförande och högst tre vice ordföran-
de,

2) övriga medlemmar, minst fyra och högst
åtta, och högst tre personliga suppleanter för
var och en av dem,

3) permanenta sakkunniga.
Till arbetskraftskommissionen skall utses

såväl kvinnor som män. Till ordförande och
vice ordföranden förordnas tjänstemän vid
arbetskraftsbyrån. De övriga medlemmarna,
av vilka hälften företräder arbetsgivarna och
hälften arbetstagarna, samt deras suppleanter
utses på förslag av de lokalt mest representa-
tiva arbetsmarknadsorganisationerna. De
permanenta sakkunniga utses på gemensamt

förslag av kommunerna inom arbetskraftsby-
råns verksamhetsområde. Arbetskraftskom-
missionen har dessutom en sekreterare som
förordnats av arbetskraftsbyrån.

Arbetskraftskommissionen är beslutför när
ordförande eller vice ordförande och minst
hälften av de övriga medlemmarna är närva-
rande. Om kommissionens ordförande och
vice ordförandena är jäviga att behandla ett
ärende, är någon annan medlem som utsetts
av arbetskrafts- och näringscentralen ordfö-
rande under ärendets behandling. Arbets-
kraftskommissionens beslut blir den åsikt
som majoriteten av medlemmarna omfattar.
Faller rösterna lika, blir den åsikt som mö-
tesordföranden omfattar kommissionens be-
slut. De permanenta sakkunniga är inte när-
varande när ärenden som gäller enskilda per-
soners rätt att få lagstadgade förmåner be-
handlas.

Genom förordning av statsrådet bestäms
om arbetskraftskommissionens mötesarvoden
och ersättning för kostnader.

4 §

Samarbete i ekonomiska regioner

Arbetskraftsbyrån skall delta i de lokala ak-
törernas samarbete och i samarbete i ekono-
miska regioner som baserar sig på lokala ini-
tiativ.

För tryggandet av offentlig arbets-
kraftsservice på enahanda grunder i olika de-
lar av landet och för stödjandet av samarbete
på det lokala planet kan arbetsministeriet
oberoende av arbetskraftsbyråernas verk-
samhetsområde och befogenheter besluta att
en arbetskraftsbyrå som utnämnts särskilt på
basis av den indelning i ekonomiska regioner
som avses i 38 § 1 mom. regionutvecklings-
lagen (602/2002) skall besluta om verkstäl-
ligheten av offentlig arbetskraftsservice i
stället för de andra byråerna inom den eko-
nomiska regionen. Samtidigt fastställer ar-
betsministeriet också den närmare uppgifts-
fördelningen mellan arbetskraftsbyråerna i
den ekonomiska regionen.
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5 §

Samarbete med privat arbetskraftsservice
och övervakning av den

För främjande av samarbetet med privat
arbetskraftsservice skall arbetskraftsmyndig-
heterna tillsammans med arbetarskyddsmyn-
digheterna följa utvecklingen av den privata
arbetskraftsservicen. I detta syfte skall av
dem som tillhandahåller servicen eller av
sammanslutningar som företräder dem regel-
bundet begäras sådana uppgifter om den pri-
vata arbetskraftsservicen som de som tillhan-
dahåller privat arbetskraftsservice är skyldiga
att lämna. Om hemlighållande av uppgifterna
och om behandling av dem som konfidentiel-
la bestäms särskilt. Genom förordning av
statsrådet utfärdas bestämmelser om uppgif-
ter som skall utlämnas, om tillställandet och
offentliggörandet av uppgifterna samt om
behandlingen av frågor som gäller samarbe-
tet och tillsynen.

Fullgörandet av ovan nämnda skyldighet
att lämna upplysningar och iakttagandet av
förbuden enligt 4 kap. 2 och 9 § övervakas av
arbetarskyddsmyndigheterna enligt vad som
bestäms i lagen om tillsynen över arbetar-
skyddet och om sökande av ändring i arbe-
tarskyddsärenden (131/1973).

6 §

Rätt att få information

Arbetskraftsmyndigheterna har rätt att utan
ersättning

1) av övriga statliga myndigheter samt av
kommunerna och samkommunerna få de
uppgifter de behöver för att verkställa och
utveckla den offentliga arbetskraftsservicen,

2) av Folkpensionsanstalten, arbetslöshets-
kassorna och utbildningsproducenterna få de
uppgifter som behövs för övervakning och
utveckling av de studiesociala förmånerna.

Social- och hälsovårdsministeriet har mot-
svarande rätt som arbetskraftsmyndigheten
att få de uppgifter som avses i 1 mom. 2
punkten.

12 kap.

Bestämmelser om verkställighet av stöd, un-
derstöd och förmåner

1 §

Tillämpning av statsunderstödslagen

När arbetskraftsmyndigheterna beviljar
stöd, understöd eller förmåner enligt denna
lag gäller vad som i statsunderstödslagen
(688/2001) bestäms om grunderna och förfa-
randena vid beviljande av statsunderstöd, om
inte något annat bestäms i denna lag.

När arbetskraftsmyndigheterna beviljar
stöd, understöd eller förmåner för tryggande
av försörjningen för enskilda kunder eller
som ersättning för resekostnader eller övriga
kostnader för uppehälle för enskilda kunder
tillämpas inte vad som i 11 § 4 och 5 mom.
statsunderstödslagen bestäms om vad som
skall antecknas i beslutet, vad som i 15 - 18 §
bestäms om statsbidragsmyndighetens till-
synsuppgift, granskningsrätt, gransknings-
uppgifter och handräckning och inte heller
vad som i 24 och 25 § bestäms om ränta och
dröjsmålsränta.

2 §

Vissa bestämmelser om stöd, förmåner eller
understöd som arbetskraftsmyndigheterna

beviljar

Stöd, understöd och förmåner som beviljats
av arbetskraftsbyrån utbetalas av arbets-
krafts- och näringscentralen, som vid åter-
krav är statsbidragsmyndighet enligt stats-
understödslagen.

Om det har beslutats att stöd, understöd el-
ler förmåner enligt 1 § 2 mom. skall återkrä-
vas, skall vid kvittning av det belopp som en-
ligt beslut skall återkrävas mot förmåner som
arbetskraftsmyndigheten senare betalar iakt-
tas vad som i utsökningslagen bestäms om
den skyddade delen vid utmätning av lön.
Enligt samtycke av enskilda kunder kan
kvittning dock ske till ett större belopp.

Genom förordning av statsrådet bestäms
närmare om förfarandet för sökande, bevil-
jande, anvisning och betalning av stöd, för-
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måner och understöd samt om den inbördes
uppgiftsfördelningen mellan arbetskrafts-
myndigheterna.

3 §

Beviljande och betalning av utbildningsstöd
och ersättningar för uppehälle

Grundstöd och tillhörande ersättning för
uppehälle söks hos Folkpensionsanstalten.
Förtjänststöd och tillhörande ersättning för
uppehälle söks hos den arbetslöshetskassa
studeranden hör till. Ersättning för uppehälle
som för tiden för arbetskraftspolitisk vuxen-
utbildning, arbetslivsträning eller arbets-
praktik betalas till mottagare av arbetsmark-
nadsstöd söks hos Folkpensionsanstalten.

Innan Folkpensionsanstalten och arbetslös-
hetskassan fattar beslut i ett ärende som gäll-
er utbildningsstöd skall den inhämta arbets-
kraftsbyråns anmälan om inledande av ut-
bildning. Om det är fråga om beviljande eller
avslag av förtjänststödets förtjänstdel med
stöd av 9 kap. 6 § 1 mom. 3 punkten (hotas
av arbetslöshet) eller 2 mom. i nämnda para-
graf (företagare i huvudsyssla), skall arbets-
löshetskassan innan ärendet avgörs inhämta
arbetskraftsbyråns anmälan om att villkoret
uppfylls.

Utbetalningen av förmånerna upphör från
och med den dag personen avbryter den ar-
betskraftspolitiska vuxenutbildningen eller
det har beslutats att en arbetsmarknadsåtgärd
eller utbildning enligt 1 mom. skall avbrytas.
Den person som får förmånen och arbets-
kraftsbyrån skall utan dröjsmål underrätta
Folkpensionsanstalten eller arbetslös-
hetskassan om avbrottet och avbrytandet.

Bestämmelser om arbetskraftsbyråns övri-
ga skyldigheter att utlämna uppgifter samt
om tillställande av anmälningar och uppgifter
bestäms genom förordning av statsrådet.

4 §

Tillämpning av lagen om utkomstskydd för
arbetslösa och lagen om arbetslöshetskassor

Beträffande ansökan om utbildningsstöd
och i tillämpliga delar ersättning för uppehäl-
le, skyldighet att lämna upplysningar, beslut

om ersättningar, förvägran av förmån på
grund av försenad ansökan, betalningssätt,
tillfälligt avbrott eller tillfällig minskning av
utbetalningen, utbetalning till någon annan
än studeranden, återkrav, kvittning, över-
föring till annan person, avrundning, korri-
gering, rättelse av fel, tystnadsplikt och brott
mot tystnadsplikten, erhållande och utläm-
nande av uppgifter samt äktenskap och boen-
de åtskils gäller vad som bestäms om arbets-
löshetsförmåner i lagen om utkomstskydd för
arbetslösa och i lagen om arbets-
löshetskassor, om inte något att bestäms i
denna lag.

Om utmätning av grundstöd och ersättning
för uppehälle gäller vad som i lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa bestäms om ut-
mätning av grunddagpenning.

5 §

Betalning av utbildningsstöd och ersättning
för uppehälle utan beslut

Folkpensionsanstalten eller arbetslöshets-
kassan kan betala sänkt utbildningsstöd en-
ligt 9 kap. 5 § utan beslut med iakttagande av
vad som i lagen om utkomstskydd för arbets-
lösa bestäms om betalning av jämkad arbets-
löshetsförmån utan beslut. Om mottagaren av
sänkt utbildningsstöd eller jämkat arbets-
marknadsstöd har rätt att få ersättning för
uppehälle, kan Folkpensionsanstalten eller
arbetslöshetskassan på motsvarande sätt beta-
la även den utan beslut. Ersättning för uppe-
hälle betalas då till fullt belopp.

6 §

Betalningssätt

Av arbetskraftsmyndigheten beviljade stöd,
understöd eller ersättningar enligt denna lag
betalas in på det konto i ett i Finland verk-
samt penninginstitut som den som är berätti-
gad till förmånen har uppgivit. Stöd, under-
stöd eller förmåner till enskilda personer kan
betalas även på annat sätt, om det inte är
möjligt att betala in dem på ett konto eller
om personen uppger något särskilt skäl som
arbetskraftsmyndigheten godkänner.
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7 §

Anvisningar om verkställighet av studieso-
ciala förmåner inom arbetskraftspolitisk vux-

enutbildning

För att en enhetlig praxis skall åstad-
kommas meddelar social- och hälsovårds-
ministeriet allmänna anvisningar om de stu-
diesociala förmånerna i samband med ar-
betskraftspolitisk vuxenutbildning. Anvis-
ningarna bereds av Försäkringsinspektionen i
samarbete med arbetsministeriet.

För att en enhetlig praxis skall åstad-
kommas kan genom förordning av social-
och hälsovårdsministeriet utfärdas närmare
bestämmelser om de förfaranden som arbets-
löshetskassorna skall iaktta vid beviljande,
betalning och återkrav av studiesociala för-
måner.

Folkpensionsanstalten meddelar sina lokal-
byråer närmare anvisningar om förfarandet
för betalning av förmånerna.

13 kap.

Sökande av ändring

1 §

Sökande av ändring i arbetskraftsmyndighe-
ternas beslut

I andra än i 2 § 1 mom. 2 punkten avsedda
beslut av arbetsministeriet, arbetskrafts- och
näringscentralen eller arbetskraftsbyrån som
gäller stöd, understöd eller förmåner enligt
denna lag får ändring inte sökas genom be-
svär. En part får söka rättelse i ett beslut, om
inte något annat bestäms nedan. Rättelseyr-
kandet skall inom trettio dagar från delfåen-
det av beslutet riktas till den myndighet som
fattat beslutet.

I beslut som fattats med anledning av rät-
telseyrkande får ändring sökas genom besvär
på det sätt som föreskrivs i förvaltningspro-
cesslagen (586/1996).

På delgivning av beslut som avses ovan
tillämpas 33 § statsunderstödslagen.

2 §

Sökande av ändring i beslut gällande vissa
studiesociala förmåner och ersättningar för

uppehälle

Med iakttagande av vad som i lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa och i lagen om ar-
betslöshetskassor bestäms om sökande av
ändring genom besvär i beslut som gäller ar-
betslöshetsförmåner får ändring sökas

1) i Folkpensionsanstaltens och arbetslös-
hetskassans beslut om utbildningsstöd eller
ersättning för uppehälle,

2) i arbetskraftsbyråns beslut om i 10 kap.
2 § 1 mom. avsedda förmåner som betalas
innan utbildningen börjar,

3) i arbetslöshetsnämndens beslut om för-
måner enligt 1 eller 2 punkten.

En besvärsskrift som gäller arbetskrafts-
byråns beslut skall dock lämnas in till den
aktuella arbetskraftsbyrån inom den tid som
nämns i 12 kap. 1 § 2 mom. lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa.

Beträffande undanröjande av beslut enligt 1
mom. tillämpas vad som i 12 kap. 7 § lagen
om utkomstskydd för arbetslösa bestäms om
undanröjande av beslut som gäller en arbets-
löshetsförmån.

På ärenden som gäller utbildningsstöd, till-
hörande ersättning för uppehälle och förmå-
ner som betalas innan utbildningen börjar
tillämpas inte vad som i lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa bestäms om utkomst-
skyddsombudets uppgifter och befogenheter.

3 §

Sökande av ändring i beslut av statskontoret

I beslut om ersättning av olycksfall eller
yrkessjukdom som statskontoret fattat med
stöd av 6 kap. 14 § söks ändring så som be-
stäms i 5 kap. lagen om olycksfallsför-
säkring.

4 §

Besvärsförbud

Om inte något annat anges särskilt i lag får
ändring inte sökas genom besvär
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1) i beslut av arbetskrafts- och närings-
centralen om att anvisa statliga ämbetsverk
eller inrättningar sysselsättningsanslag för
investeringar för att beviljas den som ansökt
om statsunderstöd,

2) i denna lag avsedda beslut av arbets-
krafts- och näringscentralen eller arbets-
kraftsbyrån som gäller tillhandahållande eller
anskaffning av tjänster,

3) i beslut av arbetskraftsbyrån om bevil-
jande av sysselsättningsstöd eller placering i
statliga arbetsuppgifter,

4) i andra än i 2 § 1 mom. avsedda beslut
av arbetskrafts- och näringscentralen eller
arbetskraftsbyrån om arbetskraftspolitisk
vuxenutbildning,

5) i arbetskraftsmyndighetens, läroanstal-
tens eller någon annan utbildningsproducents
beslut enligt 6 kap. 9 § om avbrytande av ut-
bildning.

14 kap.

Ikraftträdelsebestämmelser

1 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.
Lagens 9 kap. 2 § 2 mom. tillämpas till den

del där hänvisas till förhöjd förtjänstdel en-
ligt 6 kap. 3 § lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa till sådant utbildningsstöd som be-
viljas för utbildning som börjar efter det att
denna lag har trätt i kraft.

Åtgärder som verkställigheten förutsätter
får vidtas innan lagen träder i kraft.

2 §

Författningar som upphävs

Genom denna lag upphävs följande lagar
jämte ändringar:

1) lagen den 23 november 1993 om arbets-
kraftsservice (1005/1993),

2) lagen den 3 augusti 1990 om arbets-
kraftspolitisk vuxenutbildning (763/1990),

3) sysselsättningslagen av den 13 mars
1987 (275/1987).

3 §

Övergångsbestämmelse med anledning av
lagen om finansiering av undervisnings- och

kulturverksamhet

Om utbildningsanordnaren får statsunder-
stöd enligt 2 mom. Ikraftträdelsebestäm-
melsen i lagen om ändring av lagen om fi-
nansiering av undervisnings- och kultur-
verksamhet (1211/2000), sådant nämnda lag-
rum lyder i lag 1393/2001, för utbildning
som ordnas i form av avgiftsbelagd service,
skall när arbetskraftspolitisk vuxenutbildning
skaffas från en sådan utbildningsproducent
såsom avdrag vid prissättningen av utbild-
ningen beaktas en andel av kostnaderna för
anskaffning av arbetskraftspolitisk vuxenut-
bildning 2003 och 2004 motsvarande stats-
understödet enligt lagrummet.

4 §

Tillämpningsbestämmelse

Om det i någon annan lag eller i bestäm-
melser som utfärdats med stöd av den hänvi-
sas till lagen om arbetskraftsservice, lagen
om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning eller
sysselsättningslagen eller till service eller åt-
gärder som ordnas eller skaffas eller till stöd,
understöd eller förmåner som beviljas med
stöd av dem, skall hänvisningen anses avse
motsvarande bestämmelser enligt denna lag
och motsvarande service, åtgärder, stöd, un-
derstöd eller förmåner enligt denna lag, om
inte något annat följer av denna lag.

—————
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2.

Lag

om ändring av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 2 mars 2001 om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001) 4 § 3

mom. och 24 §, av dessa lagrum 24 § sådan den lyder i lag 539/2001, som följer:

4 §

Förhållande till övrig lagstiftning

— — — — — — — — — — — — — —
Utöver vad som i denna lag bestäms om ut-

arbetandet av aktiveringsplan och anord-
nandet av arbetsverksamhet i rehabilite-
ringssyfte skall också tillämpas lagen om kli-
entens ställning och rättigheter inom social-
vården (812/2000), socialvårdslagen
(710/1982), lagen om offentlig arbetskrafts-
service och lagen om rehabiliterings-
samarbete (604/1991).

24 §

Statlig ersättning

Kommunen har rätt att av sysselsättnings-
anslagen i statlig ersättning för anordnande
av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte få
10,09 euro per dag för varje person som del-
tar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.
Ersättningen betalas i efterskott för de dagar

personen i fråga deltar i arbetsverksamhet i
rehabiliteringssyfte.

Arbetskrafts- och näringscentralen beslutar
om återkrav av statlig ersättning och om be-
hövliga åtgärder med avseende på återkravet.
Bestämmelser om förfarandet vid beviljande
och utbetalning av statlig ersättning utfärdas
genom förordning av statsrådet

På statlig ersättning som skall återbetalas
skall från utbetalningsdagen betalas årlig rän-
ta enligt den räntefot som avses i 3 § 2 mom.
räntelagen (633/1982), ökad med tre procent-
enheter. Om det belopp som skall återbetalas
inte betalas senast på den i beslutet om åter-
krav utsatta återbetalningsdagen, skall på det
försenade beloppet betalas en årlig dröjs-
målsränta enligt den räntefot som avses i 4 §
3 mom. räntelagen räknat från återbetal-
ningsdagen.

———
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.
Åtgärder som verkställigheten av lagen

förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

—————
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3.

Lag

om upphävande av lagen om stödjande av långtidsarbetslösas frivilliga studier

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Bestämmelse om upphävande

Genom denna lag upphävs lagen den 24
juli 1997 om stödjande av långtidsarbetslösas
frivilliga studier (709/1997) jämte ändringar.

2 §

Ikraftträdelsebestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

—————

4.

Lag

om upphävande av 20 § lagen om penningautomatunderstöd

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Bestämmelse om upphävande

Genom denna lag upphävs 20 § lagen den
23 november 2001 om penningautomat-
understöd (1056/2001).

2 §

Ikraftträdelsebestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

—————
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5.

Lag

om ändring av 7 § lagen om understödjande av samhällenas vatten- och avloppsåtgärder

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 18 januari 1980 om understödjande av samhällenas vatten- och avlopps-

åtgärder (56/1980) 7 §, sådan den lyder i lag 1376/1989 och delvis ändrad i lag 123/2001, som
följer:

7 §

Understöd för vatten och avlopp beviljas av
den regionala miljöcentralen inom de kvoter
som miljöministeriet och jord- och skogs-
bruksministeriet fastställer inom sina verk-
samhetsområden. I det beslut som gäller be-
viljande av understöd kan för understödsta-
garen uppställas villkor som gäller påbörjan-
de, genomförande och slutförande av projek-
tet. Genom förordning av statsrådet bestäms

hur understöd för vatten och avlopp skall sö-
kas och hur ansökningarna skall behandlas i
de regionala miljöcentralerna.

Den myndighet som har beviljat understö-
det övervakar användningen av det. Mottaga-
ren av understödet är skyldig att lämna den
myndighet som har beviljat understödet de
uppgifter och handlingar samt det övriga ma-
terial som behövs för övervakningen.

———
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

—————
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6.

Lag

om upphävande av 5 § lagen om kommunala konjunkturdepositioner

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Bestämmelse om upphävande

Genom denna lag upphävs 5 § lagen den 31
maj 1985 om kommunala konjunkturde-
positioner (434/1985).

2 §

Ikraftträdelsebestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

—————

Helsingfors den 18 oktober 2002

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Maija Rask
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Bilaga
Parallelltexter

2.

Lag

om ändring av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 2 mars 2001 om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001) 4 § 3

mom. och 24 §, av dessa lagrum 24 § sådan den lyder i lag 539/2001, som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

4 §

Förhållande till övrig lagstiftning

— — — — — — — — — — — — — —
Utöver vad som i denna lag bestäms om

utarbetandet av aktiveringsplan och anord-
nandet av arbetsverksamhet i rehabili-
teringssyfte skall också tillämpas lagen om
klientens ställning och rättigheter inom so-
cialvården (812/2000), socialvårdslagen
(710/1982), lagen om arbetskraftsservice
och lagen om rehabiliteringssamarbete
(604/1991).

4 §

Förhållande till övrig lagstiftning

— — — — — — — — — — — — — —
Utöver vad som i denna lag bestäms om

utarbetandet av aktiveringsplan och anord-
nandet av arbetsverksamhet i rehabilite-
ringssyfte skall också tillämpas lagen om
klientens ställning och rättigheter inom so-
cialvården (812/2000), socialvårdslagen
(710/1982), lagen om offentlig arbetskrafts-
service och lagen om rehabiliterings-
samarbete (604/1991).

24 §

Statlig ersättning

Kommunen har rätt att av syssel-
sättningsanslagen i statlig ersättning för an-
ordnande av arbetsverksamhet i rehabili-
teringssyfte få 60 mark per dag för varje
person som deltar i arbetsverksamhet i re-
habiliteringssyfte. Ersättningen betalas i ef-
terskott för de dagar personen i fråga deltar
i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

Bestämmelser om förfarandet vid bevil-
jande och utbetalning av statlig ersättning
utfärdas genom förordning av statsrådet.
När det gäller ränta och dröjsmålsränta på

24 §

Statlig ersättning

Kommunen har rätt att av sysselsättnings-
anslagen i statlig ersättning för anordnande
av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte få
10,09 euro per dag för varje person som
deltar i arbetsverksamhet i rehabiliterings-
syfte. Ersättningen betalas i efterskott för de
dagar personen i fråga deltar i arbetsverk-
samhet i rehabiliteringssyfte.

Arbetskrafts- och näringscentralen beslu-
tar om återkrav av statlig ersättning och om
behövliga åtgärder med avseende på åter-
kravet. Bestämmelser om förfarandet vid
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statlig ersättning som skall återbetalas till-
lämpas 24 a § sysselsättningslagen.

beviljande och utbetalning av statlig ersätt-
ning utfärdas genom förordning av statsrå-
det

På statlig ersättning som skall återbetalas
skall från utbetalningsdagen betalas årlig
ränta enligt den räntefot som avses i 3 § 2
mom. räntelagen (633/1982), ökad med tre
procentenheter. Om det belopp som skall
återbetalas inte betalas senast på den i be-
slutet om återkrav utsatta återbetalnings-
dagen, skall på det försenade beloppet be-
talas en årlig dröjsmålsränta enligt den
räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen
räknat från återbetalningsdagen.

———
Denna lag träder i kraft den 1 januari

2003.
Åtgärder som verkställigheten av lagen

förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

———
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5.
Lag

om ändring av 7 § lagen om understödjande av samhällenas vatten- och avloppsåtgärder

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 18 januari 1980 om understödjande av samhällenas vatten- och avlopps-

åtgärder (56/1980) 7 §, sådan den lyder i lag 1376/1989 och delvis ändrad i lag 123/2001, som
följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

7 §

Understöd för vatten och avlopp beviljas
av den regionala miljöcentralen inom de
kvoter som miljöministeriet och jord- och
skogsbruksministeriet fastställer inom sina
verksamhetsområden. I det beslut som gäll-
er beviljande av understöd kan för under-
stödstagaren uppställas villkor som gäller
påbörjande, genomförande och slutförande
av projektet. Genom förordning av statsrå-
det bestäms hur understöd för vatten och
avlopp skall sökas och hur ansökningarna
skall behandlas i de regionala miljöcentra-
lerna.

Den myndighet som har beviljat under-
stödet övervakar användningen av det. Mot-
tagaren av understödet är skyldig att lämna
den myndighet som har beviljat understödet
de uppgifter och handlingar samt det övriga
material som behövs för övervakningen.

Understödstagaren skall även iaktta de
villkor som avses i 12 § 2 mom. Sysselsätt-
ningslagen (275/87).

Understöd för vatten och avlopp beviljas
av den regionala miljöcentralen inom de
kvoter som miljöministeriet och jord- och
skogsbruksministeriet fastställer inom sina
verksamhetsområden. I det beslut som gäll-
er beviljande av understöd kan för under-
stödstagaren uppställas villkor som gäller
påbörjande, genomförande och slutförande
av projektet. Genom förordning av statsrå-
det bestäms hur understöd för vatten och
avlopp skall sökas och hur ansökningarna
skall behandlas i de regionala miljöcentra-
lerna.

Den myndighet som har beviljat under-
stödet övervakar användningen av det. Mot-
tagaren av understödet är skyldig att lämna
den myndighet som har beviljat understödet
de uppgifter och handlingar samt det övriga
material som behövs för övervakningen.

———
Denna lag träder i kraft den 1 januari

2003.
———


