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Lag

Nr 189

om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Given i Helsingfors den 2 mars 2001

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Lagens syfte

I denna lag föreskrivs om åtgärder med
vilka förutsättningarna att få arbete på den
öppna arbetsmarknaden och möjligheterna att
delta i utbildning och andra sysselsättnings-
främjande åtgärder som tillhandahålls av
arbetsförvaltningen förbättras för den som får
arbetsmarknadsstöd eller utkomststöd på
grund av långvarig arbetslöshet. I lagen
föreskrivs också om rättigheter och skyldig-
heter för den som deltar i åtgärderna.

2 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) aktiveringsplan en plan som syftar till

förbättrande av sysselsättningsförutsättning-
arna och livskompetensen för långtidsarbets-
lösa samt som utarbetas av arbetskraftsbyrån
och kommunen tillsammans med personen i
fråga,
2) arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

verksamhet som anordnas av kommunen och
syftar till att förbättra en persons livskom-
petens samt skapa sysselsättningsförutsätt-
ningar och som inte ger upphov till något
tjänsteförhållande eller anställningsförhål-
lande mellan personen och den instans som
ordnar eller genomför verksamheten,
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3) utkomststöd ekonomiskt stöd enligt
lagen om utkomststöd (1412/1997),
4) arbetsmarknadsstöd stöd enligt lagen

om arbetsmarknadsstöd (1542/1993),
5) den som har rätt till arbetsmarknadsstöd

en person som får arbetsmarknadsstöd samt
en person som avses i 12 a § 2 mom. lagen
om arbetsmarknadsstöd,
6) ersättning för uppehälle ersättning per

dag som med stöd av 17 § lagen om
arbetskraftspolitisk vuxenutbildning
(763/1990) betalas till den som får arbets-
marknadsstöd och deltar i arbetsverksamhet i
rehabiliteringssyfte,
7) sysselsättningspenning ersättning per

dag som med stöd av 10 a § 1 mom. lagen
om utkomststöd betalas till den som deltar i
arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte,
8) reseersättning ersättning som med stöd

av 10 a § 2 mom. lagen om utkomststöd
betalas för resekostnader som uppkommer i
samband med arbetsverksamhet i rehabilite-
ringssyfte,
9) statlig ersättning ersättning som av

sysselsättningsanslagen betalas till kommun-
en för kostnader för anordnande av arbets-
verksamhet i rehabiliteringssyfte,
10) sysselsättningsfrämjande åtgärder ser-

vice och åtgärder enligt 16 § sysselsättnings-
lagen (275/1987), samt med
11) kommun en persons hemkommun en-

ligt lagen om hemkommun (201/1994).

3 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på utarbetandet av en
aktiveringsplan och på anordnandet av ar-
betsverksamhet i rehabiliteringssyfte för den
som är arbetslös och som inte har fyllt 25 år
och som har rätt till arbetsmarknadsstöd eller
som får utkomststöd samt
1) för vilken har uppgjorts en plan för

arbetssökande enligt 10 c § 1 och 2 mom.
lagen om arbetskraftsservice (1005/1993) och
som på grund av arbetslöshet har fått arbets-
marknadsstöd för minst 180 dagar under de
senaste 12 kalendermånaderna,
2) för vilken har uppgjorts en plan för

arbetssökande enligt 10 c § 1 och 2 mom.
lagen om arbetskraftsservice och som har fått

arbetslöshetsdagpenning under arbetslöshets-
dagpenningsperioden enligt 26 § 1 mom.
lagen om utkomstskydd för arbetslösa
(602/1984), eller
3) som har deltagit i en intervju för

arbetssökande enligt 10 d § 2 mom. lagen om
arbetskraftsservice och vars huvudsakliga
utkomst de senaste fyra månaderna har
grundat sig på utkomststöd som betalats på
grund av arbetslöshet.
Denna lag tillämpas dessutom på utarbetan-

det av en aktiveringsplan och på anordnandet
av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte för
den som är arbetslös och som har fyllt 25 år
och som har rätt till arbetsmarknadsstöd eller
som får utkomststöd och för vilken tidigare
har utarbetats en plan för arbetssökande enligt
10 c § 1 och 2 mom. lagen om arbetskrafts-
service samt
1) som på grund av arbetslöshet har fått

arbetsmarknadsstöd för minst 500 dagar,
2) som efter arbetslöshetsdagpenningspe-

rioden enligt 26 § 1 eller 2 mom. lagen om
utkomstskydd för arbetslösa har fått arbets-
marknadsstöd för minst 180 dagar på grund
av arbetslöshet, eller
3) vars huvudsakliga utkomst de senaste 12

månaderna har grundat sig på utkomststöd
som betalats på grund av arbetslöshet.
Om tillämpningen av denna lag på andra än

dem som avses i 1 och 2 mom. bestäms i 15 §.
Denna lag tillämpas inte på den som har

rätt till en integrationsplan enligt 10 § lagen
om främjande av invandrares integration samt
mottagande av asylsökande (493/1999). Då
tiderna enligt 1 och 2 mom. räknas ut skall
dock beaktas arbetsmarknadsstöd och ut-
komststöd som på grund av arbetslöshet
utbetalats i form av integrationsstöd.

4 §

Förhållande till övrig lagstiftning

Om inte något annat följer av denna lag
skall när det gäller arbetsmarknadsstöd, er-
sättning för uppehälle och utkomststöd vilka
beviljas för tiden för arbetsverksamhet i
rehabiliteringssyfte samt ärenden som gäller
dem tillämpas vad som i lagen om arbets-
marknadsstöd bestäms om arbetsmark-
nadsstöd, ersättning för uppehälle och ären-
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den som gäller dem samt vad som i lagen om
utkomststöd bestäms om utkomststöd och
ärenden som gäller utkomststöd.
Om i någon annan lag eller i bestämmelser

som utfärdats med stöd av någon annan lag
hänvisas till arbetsmarknadsstöd eller ersätt-
ning för uppehälle enligt lagen om arbets-
marknadsstöd, skall hänvisningen anses gälla
också arbetsmarknadsstöd och ersättning för
uppehälle som betalas för tiden för arbets-
verksamhet i rehabiliteringssyfte, om inte
något annat följer av denna lag.
Utöver vad som i denna lag bestäms om

utarbetandet av aktiveringsplan och anord-
nandet av arbetsverksamhet i rehabiliterings-
syfte skall också tillämpas lagen om klientens
ställning och rättigheter inom socialvården
(812/2000), socialvårdslagen (710/1982), la-
gen om arbetskraftsservice och lagen om
rehabiliteringssamarbete (604/1991).

2 kap.

Verkställande

5 §

Utarbetande av aktiveringsplan

Arbetskraftsbyrån och kommunen skall
utarbeta en aktiveringsplan i samarbete med
den person som avses i 3 §. Aktiveringspla-
nen skall revideras till dess att personen i
fråga uppfyller arbetsvillkoret i 13, 16 eller 16
a § lagen om utkomstskydd för arbetslösa.
Arbetskraftsbyrån skall utan dröjsmål efter

meddelande från Folkpensionsanstalten vidta
åtgärder för utarbetande av en aktiveringsplan
för den som uppfyller villkoren i 3 § 1 mom.
1 eller 2 punkten eller 2 mom. 1 eller 2
punkten.
Kommunen skall utan dröjsmål vidta åt-

gärder för utarbetande av en aktiveringsplan
för den som uppfyller villkoren i 3 § 1 mom.
3 punkten eller 2 mom. 3 punkten.
Innan arbetskraftsbyrån vidtar åtgärder

skall den försäkra sig om att en plan för
arbetssökande enligt 10 c § 1 och 2 mom.
lagen om arbetskraftsservice har utarbetats
tillsammans med personen i fråga. Innan
kommunen vidtar åtgärder skall den försäkra
sig om att arbetskraftsbyrån tillsammans med

personen i fråga har utarbetat en plan för
arbetssökande enligt 10 c § 1 och 2 mom.
lagen om arbetskraftsservice eller att arbets-
kraftsbyrån har gett den som avses i 3 § 1
mom. 3 punkten tillfälle att delta i en intervju
för arbetssökande enligt 10 d § 1 och 2 mom.
lagen om arbetskraftsservice. Om det inte har
varit möjligt att utarbeta en plan för arbets-
sökande eller bereda personen i fråga tillfälle
att delta i en intervju för arbetssökande på
grund av att han eller hon inte har registrerats
som arbetslös arbetssökande, skall kommu-
nen vidta åtgärder för utarbetande av en
aktiveringsplan.
Kommunen, arbetskraftsbyrån och perso-

nen i fråga kommer överens om aktive-
ringsplanens varaktighet, ändringar som gäl-
ler planen och återupptagandet av en avbruten
plan. Klienten har möjlighet att få assistans av
en stödperson för att utarbeta och revidera
aktiveringsplanen. Arbetskraftsbyrån eller
kommunen beslutar om planen skall anses
avbruten. Planen kan anses avbruten en
månad från det att personen i fråga har fått
sysselsättning i arbete eller företagsverksam-
het eller inlett studier på heltid som leder till
ett yrke eller en examen. Arbetskraftsbyrån
eller kommunen skall höra personen i fråga
innan den fattar beslut om avbrott.

6 §

Anordnande av arbetsverksamhet i
rehabiliteringssyfte

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
anordnas av kommunen. Kommunen kan
anordna arbetsverksamhet i rehabiliterings-
syfte själv eller genom att ingå skriftligt avtal
om anordnande av sådan verksamhet med en
annan kommun eller en samkommun eller
med en registrerad förening, en registrerad
stiftelse, ett statligt ämbetsverk eller ett
registrerat religionssamfund. Kommunen
skall underrätta arbetskraftsbyrån om avtal
som den ingått om anordnande av arbets-
verksamhet i rehabiliteringssyfte.
Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte får

inte anskaffas från företag.
Oberoende av på vilket sätt arbetsverksam-

het i rehabiliteringssyfte anordnas svarar
kommunen för att verksamheten anordnas i
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enlighet med denna lag och på det sätt som
fastställts i aktiveringsplanen.
För kostnader för arbetsverksamhet i re-

habiliteringssyfte betalas ersättning till kom-
munen av statens medel i enlighet med denna
lag.
Kommunen har inte skyldighet att anordna

arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte i så-
dana fall som avses i 8 § 4 mom. och 20 §
1 mom.

7 §

Arbetskraftsbyrå som deltar i utarbetandet av
en aktiveringsplan

Den arbetskraftsbyrå till vars verksamhets-
område kommunen i fråga hör skall delta i
utarbetandet av en aktiveringsplan.
Om en person inte har registrerats som

arbetslös arbetssökande vid den arbetskrafts-
byrå som avses i 1 mom., överförs de
uppgifter som gäller honom eller henne som
arbetssökande mellan arbetskraftsmyndighe-
terna utan hinder av vad som bestäms i 19 §
2 mom. och 20 § lagen om arbetskraftsservice
och med stöd av den.

3 kap.

Aktiveringsplan

8 §

Planens innehåll

I en aktiveringsplan skall ingå
1) uppgifter om personens utbildning och

yrkeskarriär,
2) en bedömning av effekterna av tidigare

sysselsättningsfrämjande åtgärder,
3) en bedömning av i vilken mån tidigare

planer om arbetssökande och planer som
kommunen utarbetat för personen i fråga har
förverkligats, och
4) åtgärder såsom arbetsplatsanvisningar,

sysselsättningsfrämjande åtgärder, arbets-
verksamhet i rehabiliteringssyfte, annan so-
cialservice samt hälsovårds-, rehabiliterings-
och utbildningstjänster.
När en aktiveringsplan utarbetas skall av de

åtgärder som avses i 1 mom. möjligheten att
erbjuda arbete eller sysselsättningsfrämjande

åtgärder utredas först. Utöver dessa åtgärder
kan planen innehålla socialservice samt häl-
sovårds-, rehabiliterings- och utbild-
ningstjänster som förbättrar sysselsättnings-
möjligheterna. När en aktiveringsplan utar-
betas kan vid behov en rehabiliteringssamar-
betsgrupp enligt lagen om rehabiliteringssa-
marbete höras, om klienten samtycker till
detta.
Om arbetskraftsbyrån bedömer att arbete

eller sysselsättningsfrämjande åtgärder inte
kan erbjudas personen inom tre månader,
skall arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
ingå i aktiveringsplanen.
Om kommunen bedömer att personen som

följd av begränsningar på grund av arbets-
och funktionsförmågan inte direkt kan delta i
arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, skall
i planen i enlighet med gällande speciallagar
ingå sådana social- och hälsovårdstjänster
som förbättrar personens möjligheter att
senare delta i arbetsverksamhet i rehabilite-
ringssyfte. Vid bedömningen av behovet av
hälso- och sjukvårdstjänster är kommunens
hälsovårdscentral eller sjukvårdsdistriktet
sakkunnig.
Aktiveringsplanen undertecknas av arbets-

kraftsbyrån, kommunen och personen i fråga.
Närmare bestämmelser om aktiveringspla-

nens innehåll kan utfärdas genom förordning
av statsrådet.

9 §

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte i
aktiveringsplanen

Om aktiveringsplanen innehåller arbets-
verksamhet i rehabiliteringssyfte, skall åt-
minstone följande uppgifter om den ingå i
planen:
1) en beskrivning av arbetsverksamheten i

rehabiliteringssyfte och uppgifter om platsen
där verksamheten anordnas,
2) tiden per dag och vecka då arbetsverk-

samheten i rehabiliteringssyfte pågår,
3) den tidpunkt då en period av arbets-

verksamhet i rehabiliteringssyfte börjar och
periodens längd,
4) annan socialservice och andra hälso-

vårds-, rehabiliterings- och utbildningstjäns-
ter som erbjuds vid sidan av arbetsverksam-
heten i rehabiliteringssyfte, samt
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5) den tidpunkt då effekterna av arbets-
verksamheten i rehabiliteringssyfte på syssel-
sättningsmöjligheterna senast skall bedömas
och beslut om fortsatta åtgärder samt revi-
dering av aktiveringsplanen fattas.
Innan planen undertecknas skall arbets-

kraftsbyrån och kommunen informera perso-
nen i fråga om de förmåner och ersättningar
som betalas för deltagande i arbetsverksamhet
i rehabiliteringssyfte.
Aktiveringsplanen skall ses över vid behov.

10 §

Skyldighet att delta i utarbetandet av en
aktiveringsplan

Den som uppfyller villkoren i 3 § är skyldig
att delta i utarbetandet av en aktiveringsplan
tillsammans med arbetskraftsbyrån och kom-
munen.
Om den som har rätt till arbetsmark-

nadsstöd vägrar delta i utarbetandet av en
aktiveringsplan, har han eller hon inte rätt till
arbetsmarknadsstöd under två månader från
tidpunkten för vägran.
Om den som avses i 1 mom. vägrar delta

i utarbetandet av en aktiveringsplan, kan
utkomststödets grunddel för hans eller hennes
vidkommande sänkas med högst 20 procent
så som bestäms i 10 § 1 och 4 mom. lagen
om utkomststöd.

11 §

Aktiveringsplanens rättsverkningar

Personen i fråga har rätt till den socialser-
vice och de hälsovårds-, rehabiliterings- och
utbildningstjänster samt de åtgärder som ingår
i aktiveringsplanen enligt vad som särskilt
bestäms i de lagar som gäller dem. Personen
i fråga har inom ramen för de anslag som
anvisats för arbetskraftsbyråns bruk rätt till de
åtgärder i syfte att främja sysselsättningen av
arbetslösa som specificeras i planen.

12 §

Rätt till sekretessbelagda uppgifter samt
registrering av en aktiveringsplan

De som i enlighet med 5 § 1 mom. deltar

i utarbetandet av en aktiveringsplan och de
som i enlighet med 8 § 4 mom. anlitas som
sakkunniga då planen utarbetas har utan
hinder av sekretessbestämmelserna rätt att av
varandra få och till varandra lämna ut sådana
uppgifter om personen i fråga som behövs för
utarbetandet av planen. Aktiveringsplanen
registreras i socialvårdens personregister i
kommunen och i personregistret för arbets-
kraftsservicen.

4 kap.

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

13 §

Verkställande

Arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte
skall anpassas till personens arbets- och
funktionsförmåga samt kunnande så att den är
meningsfull och tillräckligt krävande med
tanke på ett inträde på arbetsmarknaden.
Arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte får
inte allvarligt kränka personens religiösa eller
etiska övertygelse.
Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

anordnas i perioder på 3—24 månader åt
gången. Under perioden skall personen delta
i arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte
under minst en och högst fem dagar per
kalendervecka. Under en dag skall arbets-
verksamheten i rehabiliteringssyfte pågå
minst 4 timmar.
När den period som avses i 2 mom. går ut

skall aktiveringsplanen revideras med iaktta-
gande av vad som bestäms om planen i 3 kap.

14 §

Begränsningar för arbetsverksamhet i
rehabiliteringssyfte

En person kan delta i arbetsverksamhet i
rehabiliteringssyfte högst 230 dagar under 12
månader. På verksamheten tillämpas den
allmänna bestämmelsen om ordinarie arbets-
tid i 6 § 1 mom. arbetstidslagen (605/1996).
Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte får

inte ersätta arbete som utförs i tjänsteförhål-
lande eller anställningsförhållande. Arbets-
verksamhet i rehabiliteringssyfte får inte
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föranleda att anställda hos kommunen eller
hos någon annan instans som står för ge-
nomförandet av verksamheten sägs upp eller
permitteras eller att deras arbetsförhållanden
eller förmåner försämras.
Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

skall ordnas inom personens pendlingsregion
enligt 10 § 1 mom. lagen om utkomstskydd
för arbetslösa. Med personens samtycke kan
arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ordnas
också utanför pendlingsregionen.

15 §

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte i vissa
fall

För den som har rätt till arbetsmark-
nadsstöd eller vars huvudsakliga inkomst
består av utkomststöd på grund av arbetslös-
het eller som får arbetslöshetsdagpenning kan
på begäran ordnas arbetsverksamhet i reha-
biliteringssyfte före de tider som anges i 3 §
1 och 2 mom., om kommunen och arbets-
kraftsbyrån, efter att ha gett personen i fråga
tillfälle att bli hörd, bedömer att arbetsverk-
samhet i rehabiliteringssyfte bäst stöder per-
sonens livskompetens och sysselsättningsför-
utsättningar. Innan verksamheten ordnas skall
en aktiveringsplan om arbetsverksamheten i
rehabiliteringssyfte utarbetas så som bestäms
i 3 kap. Personen i fråga skall framställa
begäran om arbetsverksamhet i rehabilite-
ringssyfte hos arbetskraftsbyrån eller kom-
munen.

16 §

Anmälan om att arbetsverksamhet i
rehabiliteringssyfte inleds

Innan en person inleder arbetsverksamhet i
rehabiliteringssyfte enligt aktiveringsplanen
skall kommunen underrätta den huvudförtro-
endeman, som företräder de anställda som
främst skall arbeta med den som deltar i
arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte, om
saken.
Kommunen får utan hinder av sekretess-

bestämmelserna meddela personens namn
och de uppgifter som nämns i 9 § 1 mom.
1—3 punkten.

Uppkommer oklarhet om vilken huvudfört-
roendeman som skall underrättas om att
verksamheten inleds, kan anmälan göras till
den huvudförtroendeman som företräder
största delen av dem som arbetar på den plats
där verksamheten ordnas.

5 kap.

Förmåner och ersättningar

17 §

Utkomstskydd för den som deltar i arbets-
verksamhet i rehabiliteringssyfte

Till en arbetssökande som har rätt till
arbetsmarknadsstöd betalas arbetsmark-
nadsstöd för en period, under vilken arbets-
verksamhet i rehabiliteringssyfte pågår, så
som bestäms om rätten för den som deltar i
åtgärder som avses i 2 kap. lagen om
arbetsmarknadsstöd.
Till den som får arbetsmarknadsstöd och

deltar i arbetsverksamhet i rehabiliterings-
syfte betalas i ersättning för uppehälle 30
mark för varje dag han eller hon deltar i
verksamhet enligt aktiveringsplanen.
Till den som har utkomststöd som sin

huvudsakliga inkomst och deltar i arbetsverk-
samhet i rehabiliteringssyfte betalas dessutom
sysselsättningspenning så som bestäms i
10 a § lagen om utkomststöd.

18 §

Reseersättning

En person har rätt att så som bestäms i
10 a § lagen om utkomststöd få ersättning för
resekostnader som föranleds av deltagande i
arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

6 kap.

Vägran och avbrytande jämte påföljder

19 §

Vägran och avbrytande

Om den som uppfyller villkoren i 3 § 1
mom. utan giltigt skäl vägrar delta i arbets-
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verksamhet i rehabiliteringssyfte eller avbry-
ter eller av eget förvållande måste avbryta
arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte, har
han eller hon inte rätt till arbetsmarknadsstöd
under två månader från tidpunkten för vägran
eller avbrytandet.
Om den som uppfyller villkoren i 3 § 1

mom. utan giltigt skäl vägrar delta i arbets-
verksamhet i rehabiliteringssyfte eller avbry-
ter eller av eget förvållande måste avbryta
arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte, kan
utkomststödets grunddel för hans eller hennes
vidkommande sänkas med högst 20 procent
så som anges i 10 § 1 och 4 mom. lagen om
utkomststöd.

20 §

Giltigt skäl att vägra delta i arbetsverksamhet
i rehabiliteringssyfte eller att avbryta den

Giltigt skäl att vägra delta i arbetsverk-
samhet i rehabiliteringssyfte eller att avbryta
den utan att förlora rätten till arbetsmark-
nadsstöd har den som
1) är i annat än tillfälligt arbete som utförs

i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande och där
den ordinarie arbetstiden överstiger åtta tim-
mar i veckan,
2) är företagare i huvudsyssla enligt 5 a §

lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller
skall inleda företagsverksamhet såsom hu-
vudsyssla,
3) är studerande på heltid enligt 5 b § lagen

om utkomstskydd för arbetslösa, eller som
4) deltar i en arbetskraftspolitisk åtgärd

enligt 2 kap. lagen om arbetsmarknadsstöd.
Dessutom har en person giltigt skäl att

vägra delta i arbetsverksamhet i rehabilite-
ringssyfte eller att avbryta den utan att förlora
rätten till arbetsmarknadsstöd, om den verk-
samhet som erbjuds
1) inte lämpar sig för personen i fråga med

tanke på hans eller hennes hälsotillstånd,
2) väsentligen avviker från aktiveringspla-

nen, eller
3) har ordnats så att kommunen eller någon

annan instans som står för genomförandet av
verksamheten försummar att iaktta bestäm-
melserna i denna lag.
En person har alltid rätt att trots det

samtycke han eller hon givit avbryta arbets-

verksamheten i rehabiliteringssyfte utan att
förlora rätten till arbetsmarknadsstöd, om
verksamheten ordnas utanför personens pend-
lingsregion.
En person kan utan att förlora rätten till

arbetsmarknadsstöd vägra delta i arbetsverk-
samhet i rehabiliteringssyfte också av något
annat skäl än de som avses i 1—3 mom., om
detta skäl med tanke på inträdet eller återin-
trädet på arbetsmarknaden är jämförbart med
dessa.
En person har rätt att vägra delta i

arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte eller
att avbryta arbetsverksamheten i rehabilite-
ringssyfte i enlighet med 1—4 mom. utan att
utkomststödets grunddel sänks så som anges
i 10 § lagen om utkomststöd.

21 §

Upprepad vägran att delta i utarbetandet av
aktiveringsplan eller i arbetsverksamhet i

rehabiliteringssyfte

Den som upprepade gånger
1) förfar på det sätt som avses i 10 § 2

mom., eller
2) förfar på det sätt som avses i 19 § 1

mom. och
3) av vars förfarande enligt 1 eller 2

punkten kan dras den slutsatsen att personen
i fråga inte vill delta i åtgärder enligt denna
lag har inte rätt till arbetsmarknadsstöd förrän
han eller hon har varit i arbete eller deltagit
i utbildning enligt 10 § lagen om arbetsmark-
nadsstöd i minst tre månader.
Om en person förfar på det sätt som avses

i 1 mom. kan utkomststödets grunddel för
hans eller hennes vidkommande sänkas med
sammanlagt högst 40 procent så som anges i
10 § 3 och 4 mom. lagen om utkomststöd.

7 kap.

Villkor för arbetsverksamhet i
rehabiliteringssyfte

22 §

Skydd i arbete och företagshälsovård

På arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
tillämpas lagen om skydd i arbete (299/1958).
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På arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
tillämpas inte lagen om företagshälsovård
(743/1978).

23 §

Olycksfallsförsäkring

För den som deltar i arbetsverksamhet i
rehabiliteringssyfte skall kommunen med
tanke på olycksfall i arbetsverksamhet i
rehabiliteringssyfte ordna sådant försäk-
ringsskydd som avses i 57 § 1 mom. lagen om
olycksfallsförsäkring (608/1948) till den del
personen i fråga inte på andra grunder har rätt
till ersättning enligt lagen om olycksfallsför-
säkring.
Som årsarbetsförtjänst för försäkring enligt

1 mom. används minimiårsarbetsförtjänsten
enligt 28 § 6 mom. lagen om olycksfallsför-
säkring.

8 kap.

Finansiering

24 §

Statlig ersättning

Kommunen har rätt att av sysselsättnings-
anslagen i statlig ersättning för anordnande av
arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte få 60
mark per dag för varje person som deltar i
arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Er-
sättningen betalas i efterskott för de dagar
personen i fråga deltar i arbetsverksamhet i
rehabiliteringssyfte.
Bestämmelser om förfarandet vid beviljan-

de och utbetalning av statlig ersättning
utfärdas genom förordning av statsrådet. När
det gäller ränta och dröjsmålsränta på statlig
ersättning som skall återbetalas tillämpas
24 a § sysselsättningslagen.

25 §

Statsandel för social- och hälsovården

På verksamhet som kommunen anordnar
med stöd av denna lag tillämpas lagen om
planering av och statsandel för social- och
hälsovården (733/1992). När det gäller de

kostnader som utgör grund för statsandelen
beaktas som avdrag en andel som motsvarar
den statliga ersättning som betalats med stöd
av 24 §.

9 kap.

Särskilda bestämmelser

26 §

Arbetskraftspolitiskt utlåtande

Arbetskraftsbyrån eller arbetskraftskom-
missionen skall till Folkpensionsanstalten ge
ett bindande utlåtande om uppfyllandet av
villkoren för arbetsmarknadsstöd enligt 10 §
1 och 2 mom., 17 § 1 mom., 19 § 1 mom.,
20 § 1—4 mom. och 21 § 1 mom. Om
givande av utlåtande bestäms i 3 § 3 mom.
och 34 § lagen om arbetsmarknadsstöd samt
i förordning av statsrådet.

27 §

Folkpensionsanstaltens skyldighet att lämna
uppgifter

Folkpensionsanstalten skall till arbets-
kraftsbyrån lämna uppgifter om personer som
när det gäller de dagar för vilka arbetsmark-
nadsstöd och arbetslöshetsdagpenning har
betalats uppfyller villkoren enligt 3 § 1 mom.
1 eller 2 punkten eller 2 mom. 1 eller 2
punkten för utarbetandet av en aktive-
ringsplan. Uppgifterna skall lämnas före
utgången av den kalendermånad som följer
efter den då nämnda villkor uppfyllts.

28 §

Ändringssökande

Då ändring söks i beslut som avses i 10
eller 17—21 § i denna lag gäller för arbets-
marknadsstödets vidkommande vad som be-
stäms i 6 kap. lagen om arbetsmarknadsstöd
och för utkomststödets vidkommande vad
som bestäms i 7 kap. socialvårdslagen.
När det gäller sökande av ändring i beslut

som fattats enligt 24 § tillämpas vad som i
27 a § sysselsättningslagen bestäms om beslut
som gäller sysselsättningsstöd.
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29 §

Teknisk anslutning

De uppgifter som avses i 3 kap. samt i 26
och 27 § kan erhållas och lämnas ut med hjälp
av teknisk anslutning, om de i lag bestämda
villkoren för utlämnande av uppgifter upp-
fylls och den som uppgifterna utlämnas till
lägger fram en utredning av vilken framgår att
användningen och skyddet av uppgifterna kan
skötas på det sätt som anges i personupp-
giftslagen (523/1999).

30 §

Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten
av denna lag utfärdas genom förordning av
statsrådet.

31 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september

2001. Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

32 §

Övergångsbestämmelser

Denna lag tillämpas från ikraftträdandet på
dem som efter lagens ikraftträdande uppfyller
villkoren i 3 §.
När de tider som avses i 3 § räknas ut

beaktas också arbetsmarknadsstöd och ut-
komststöd som betalats före lagens ikraftträ-
dande.
För den som efter lagens ikraftträdande

uppfyller villkoren i 3 § skall en aktive-
ringsplan utan dröjsmål utarbetas på det sätt
som anges i 5 §. För den som har uppfyllt
villkoren i 3 § före den dag lagen träder i kraft
skall en aktiveringsplan utarbetas senast den
31 december 2002.
Folkpensionsanstalten skall senast den 31

december 2001 till arbetskraftsmyndigheterna
lämna uppgifter om dem som har uppfyllt
villkoren i 3 § före lagens ikraftträdande.
I denna paragraf avses med villkoren i 3 §

villkoren som gäller de dagar för vilka
arbetsmarknadsstöd, utkomststöd och arbets-
löshetsdagpenning betalas.

Helsingfors den 2 mars 2001

Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Maija Perho
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Lag

Nr 190

om ändring av 17 § socialvårdslagen

Given i Helsingfors den 2 mars 2001

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i socialvårdslagen av den 17 september 1982 (710/1982) 17 § 2 mom., sådant det

lyder i lag 621/1996, som följer:

17 §
— — — — — — — — — — — — —
Kommunen skall även sörja för ordnande

av barn- och ungdomsvård, barndagvård,
specialomsorger om utvecklingsstörda, ser-
vice och stöd på grund av handikapp och
service i anslutning till missbrukarvård, de
uppgifter som föreskrivits för barnatillsy-
ningsmannen och andra åtgärder för utre-
dande och fastställande av faderskap och
tryggande av underhållsbidrag, liksom även
åtgärder i samband med adoptionsrådgivning

och medling i familjefrågor samt medling vid
verkställighet av beslut beträffande vårdnad
om barn och umgängesrätt och för ordnande
av annan socialservice samt för de uppgifter
som nämns i lagen om arbetsverksamhet i
rehabiliteringssyfte (189/2001), enligt vad
som dessutom bestäms särskilt om dessa
serviceformer.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 september
2001.

Helsingfors den 2 mars 2001

Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Maija Perho
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Lag

Nr 191

om ändring av lagen om utkomststöd

Given i Helsingfors den 2 mars 2001

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 30 december 1997 om utkomststöd (1412/1997) 10 § 1 och 3 mom. samt
fogas till 1 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 923/2000, ett nytt 3 mom., till lagen nya

2 a och 10 a § samt till 11 § 2 mom. en ny 4 a-punkt som följer:

1 §

Syftet med utkomststödet

— — — — — — — — — — — — —
Syftet med reseersättning är att stöda en

persons deltagande i arbetsverksamhet i re-
habiliteringssyfte.

2 a §

Skyldighet att anmäla sig som arbetslös
arbetssökande

En person i åldern 17—64 år som ansöker
om utkomststöd är skyldig att anmäla sig som
arbetslös arbetssökande vid arbetskraftsbyrån,
om han eller hon inte
1) arbetar som löntagare eller företagare,
2) studerar på heltid,
3) är en sådan person som avses i 5 § 1

mom. 4—7, 9 eller 12 punkten lagen om
utkomstskydd för arbetslösa (602/1984),
4) på grund av anstaltsvård eller på grund

av sjukdom som en läkare konstaterat är
förhindrad att ta emot arbete, eller
5) på grund av någon annan godtagbar och

med ovan nämnda orsaker jämförbar orsak är
förhindrad att ta emot arbete.
Om den som ansöker om utkomststöd inte

anmäler sig som arbetssökande vid arbets-
kraftsbyrån, kan utkomststödets grunddel sän-
kas så som anges i 10 §.

10 §

Sänkt grunddel

Föranleds behovet av utkomststöd av att en
person utan motiverat skäl har vägrat att ta
emot ett arbete som erbjudits honom eller
henne individuellt och bevisligen eller att
delta i en sådan arbetskraftspolitisk åtgärd
som under en skälig tid skulle trygga hans
eller hennes utkomst eller har han eller hon
genom sin försummelse föranlett att arbete
eller en arbetskraftspolitisk åtgärd inte har
kunnat erbjudas honom eller henne, kan
grunddelens belopp för hans eller hennes
vidkommande sänkas med högst 20 procent.
På motsvarande sätt kan förfaras, om en
person på vilken lagen om arbetsverksamhet
i rehabiliteringssyfte (189/2001) skall tilläm-
pas förfar på det sätt som avses i 10 § 3 mom.
eller 19 § 2 mom. i nämnda lag.
— — — — — — — — — — — — —
Om någon upprepade gånger utan motive-

rat skäl har vägrat att ta emot arbete enligt 1
mom. eller genom upprepade försummelser
har föranlett att sådant arbete inte har kunnat
erbjudas honom eller henne, kan grunddelens
belopp för hans eller hennes vidkommande
sänkas med ett större belopp än vad som
nämns i 1 mom., dock sammanlagt med högst
40 procent. På samma sätt kan förfaras om en
person, efter att grunddelen av utkomststödet
har sänkts enligt 1 mom., utan motiverat skäl
vägrar delta i en arbetskraftspolitisk åtgärd
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eller genom sin verksamhet föranleder att
ingen arbetskraftspolitisk åtgärd kan erbjudas
honom eller henne och om han eller hon
dessutom utan motiverat skäl vägrar delta i
handlingsfrämjande verksamhet enligt planen
i 2 mom. På motsvarande sätt kan förfaras om
en person på vilken lagen om arbetsverksam-
het i rehabiliteringssyfte skall tillämpas förfar
på det sätt som avses i 21 § i nämnda lag.
— — — — — — — — — — — — —

10 a §

Sysselsättningspenning och reseersättning

Till den som får utkomststöd och som
deltar i arbetsverksamhet i rehabiliterings-
syfte enligt lagen om arbetsverksamhet i
rehabiliteringssyfte betalas i sysselsättnings-
penning 30 mark för varje dag som personen
deltar i verksamheten. Sysselsättningspenning
betalas dock inte för de dagar för vilka
personen får ersättning för uppehälle enligt
lagen om arbetsmarknadsstöd (1542/1993).
Till den som deltar i arbetsverksamhet i

rehabiliteringssyfte betalas dessutom i ut-
komststöd reseersättning enligt det billigaste
färdsättet för de resekostnader som deltagan-
det medför.
Sysselsättningspenningens belopp justeras

i samma förhållande och vid samma tidpunkt
som ersättningen för uppehälle enligt lagen
om arbetsmarknadsstöd.

11 §

Inkomster som skall beaktas

— — — — — — — — — — — — —
Som inkomster beaktas dock inte

— — — — — — — — — — — — —
4 a) ersättning för uppehälle enligt lagen

om arbetsmarknadsstöd, ersättning för uppe-
hälle och ersättning för inkvartering enligt
lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning
(763/1990) eller lagen om främjande av
invandrares integration samt mottagande av
asylsökande (493/1999), ersättning för uppe-
hälle enligt lagen om arbetsverksamhet i
rehabiliteringssyfte, ersättning för uppehälle
enligt 24 a § lagen om rehabiliteringspenning
(611/1991), ersättning för uppehälle enligt
lagen om arbetskraftsservice (1005/1993) och
förordningen om ersättning för uppehälle
(980/1998) som utfärdats med stöd av den,
och förordningen om förmåner i samband
med arbetskraftsservice (1253/1993), samt
annan förmån än sådan som nämns i 12 § i
sistnämnda förordning,
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 september
2001.

Helsingfors den 2 mars 2001

Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Maija Perho
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Lag

Nr 192

om ändring av 1 § lagen om arbetsmarknadsstöd

Given i Helsingfors den 2 mars 2001

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 1 § lagen den 30 december 1993 om arbetsmarknadsstöd (1542/1993) ett nytt 2

mom. som följer:

1 §

Arbetsmarknadsstöd

— — — — — — — — — — — — —
Om arbetsmarknadsstöd som integrations-

stöd avsett att trygga invandrarens försörjning
bestäms i lagen om främjande av invandrares
integration samt mottagande av asylsökande

(493/1999). Om tryggande av försörjningen
med hjälp av arbetsmarknadsstöd för den som
deltar i arbetsverksamhet i rehabiliterings-
syfte bestäms i lagen om arbetsverksamhet i
rehabiliteringssyfte (189/2001).

Denna lag träder i kraft den 1 september
2001.

Helsingfors den 2 mars 2001

Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Maija Perho
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Lag

Nr 193

om ändring av lagen om arbetskraftsservice

Given i Helsingfors den 2 mars 2001

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 26 november 1993 om arbetskraftsservice (1005/1993) rubriken för 10 a §

samt 10 c, 10 d och 10 e § och 20 § 1 mom., av dessa rubriken för 10 a § samt 10 c, 10 d
och 10 e § sådana de lyder i lag 1353/1997, samt
fogas till 10 a §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 4 mom. och till 17 § ett nytt

4 mom. som följer:

10 a §

Registrering av och information till enskilda
kunder

— — — — — — — — — — — — —
En enskild kund 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 enligt 10 b § 2 mom. En arbetslös
enskild kund skall dessutom informeras om
omständigheter som hänför sig till arbets-
sökandet, vid behov om åtgärder som syftar
till att främja hans eller hennes sysselsättning
samt om påföljderna av försummelse av
skyldigheten enligt 10 b § och om andra
viktiga förutsättningar för erhållande av ut-
komstskydd under arbetslöshetstiden.

10 c §

Rätt till plan för arbetssökande

En arbetslös arbetssökande har rätt till en
plan för arbetssökande som utarbetas i sam-
arbete med arbetskraftsbyrån och underteck-
nas gemensamt. Planen innefattar en bedöm-
ning av kundens behov av service och i den
överenskoms om åtgärder som främjar sys-
selsättningen.
Planen för arbetssökande skall utarbetas

senast när kunden har varit arbetslös i fem
månader. Planen är en förutsättning för att
kunden skall kunna anvisas sådana syssel-
sättningsfrämjande åtgärder som avses i sys-
selsättningslagen eller i bestämmelser som
utfärdats med stöd av den.
En arbetslös arbetssökande som är berät-

tigad till arbetsmarknadsstöd och som har fått
arbetslöshetsdagpenning under den maximitid
som föreskrivs i 26 § 1 eller 2 mom. lagen
om utkomstskydd för arbetslösa (602/1984)
eller som på basis av arbetslöshet har fått
arbetsmarknadsstöd enligt lagen om arbets-
marknadsstöd (1542/1993) för minst 500
dagar, har rätt till en reviderad plan för
arbetssökande.
En enskild kund som avses i 3 mom. har

inom ramen för de anslag som anvisats för
arbetskraftsbyråns bruk rätt till sådan service
och andra åtgärder som specificeras i planen.
Om en arbetslös arbetssökande har rätt till

en aktiveringsplan enligt lagen om arbets-
verksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001),
kan den reviderade planen för arbetssökande
enligt 3 mom. ersättas med aktiveringsplanen.

10 d §

Periodiska intervjuer för arbetssökande

För utarbetande eller revidering av en plan
för arbetssökande skall arbetskraftsbyrån med
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bestämda mellanrum, enligt en tidtabell som
arbetsministeriet bestämmer för ett år i
sänder, ge en arbetslös enskild kund tillfälle
att delta i en intervju för arbetssökande.
Den som är kund i datasystemet för

arbetskraftsservicen kallas i regel inom en
månad efter att han eller hon har registrerats
som enskild kund till en första intervju för
arbetssökande, i vilken kundens mål kart-
läggs, uppgifterna i anslutning till sökande av
arbete granskas och kompletteras, till buds
stående arbets- och utbildningsalternativ ut-
reds, behovet av utbildning i sökande av
arbete bedöms samt en överenskommelse
träffas om förnyad arbetsansökan, intervjuer
enligt 1 mom. och andra fortsatta åtgärder.
Vid senare intervjuer bedöms resultaten i

fråga om sökande av arbete och i vilken mån
de utarbetade planerna har förverkligats samt
utreds till buds stående servicealternativ och
överenskoms om fortsatta åtgärder. I det
sammanhanget bedöms också personens
eventuella behov av undersökningar i syfte att
utreda arbetsförmågan och hälsotillståndet.

10 e §

Samarbetsskyldighet

Om en kund vägrar delta i en intervju för
arbetssökande, i utarbetandet eller ändringen
av en plan för arbetssökande eller en akti-
veringsplan eller i service eller åtgärder om
vilka överenskommits i en plan för arbets-
sökande eller en aktiveringsplan, tillämpas
vad som bestäms i 10 b § 2 mom. samt i lagen
om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om
arbetsmarknadsstöd och lagen om arbetsverk-
samhet i rehabiliteringssyfte.

17 §

Samarbete mellan myndigheterna och
hänvisning till annan service

— — — — — — — — — — — — —
Om arbetskraftsbyråns deltagande i utar-

betandet av en aktiveringsplan för en arbets-
sökande och skyldighet att vidta åtgärder för
utarbetande av en aktiveringsplan för en
arbetslös arbetssökande bestäms i lagen om
arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

20 §

Tystnadsplikt

Personuppgifter som ingår i eller inhämtats
för ett register får utlämnas endast till den
registrerade eller med hans eller hennes
samtycke eller med stöd av lag till någon
annan myndighet samt för statistikföring eller
vetenskaplig forskning, om utlämnandet upp-
fyller kraven i 14—16 § personuppgiftslagen
(523/1999). Sekretessbelagda uppgifter kan
dock endast med arbetsministeriets tillstånd
lämnas ut för statistikföring eller vetenskaplig
forskning. Om utlämnande av sekretessbe-
lagda uppgifter mellan myndigheter för utar-
betande av en aktiveringsplan bestäms i lagen
om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 september
2001.
Åtgärder som verkställigheten av lagen

förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 2 mars 2001

Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Maija Perho
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Lag

Nr 194

om ändring av 4 a § lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Given i Helsingfors den 2 mars 2001

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/1984) rubriken

för 4 a §, sådan den lyder i lag 680/1997, samt
fogas till 4 a §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 3 mom. som följer:

4 a §

Rätt till arbetslöshetsdagpenning under tiden
för frivilligt arbete och talkoarbete samt

arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

— — — — — — — — — — — — —
En person har rätt till arbetslöshetsdagpen-

ning enligt denna lag också för den tid då han
eller hon deltar i sådan arbetsverksamhet som
avses i lagen om arbetsverksamhet i rehabi-
literingssyfte (189/2001).

Denna lag träder i kraft den 1 september
2001.

Helsingfors den 2 mars 2001

Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Maija Perho
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Lag

Nr 195

om ändring av lagen om rehabiliteringspenning

Given i Helsingfors den 2 mars 2001

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 27 mars 1991 om rehabiliteringspenning (611/1991) 2 § 4 mom., 17 och

31 §, av dessa lagrum 17 § sådan den lyder i lag 1503/1995 och 31 § sådan den lyder i lag
836/1998, samt
fogas till lagen en ny 24 a § som följer:

2 §

Förmåner

— — — — — — — — — — — — —
För tiden för rehabilitering kan betalas

ersättning enligt prövning för kostnader för
uppehälle och andra kostnader (ersättning för
uppehälle). För tiden efter rehabilitering kan
betalas rehabiliteringsunderstöd enligt pröv-
ning.

3 kap.

Tiden för vilken rehabiliteringspenning
betalas samt dess belopp och förhållande till

andra förmåner

17 §

Rehabiliteringspenningens belopp i samband
med yrkesinriktad rehabilitering

För att trygga genomförandet av rehabili-

tering och utan hinder av 14 och 15 § utgör
rehabiliteringspenningen per dag för den som
deltar i yrkesinriktad rehabilitering en tjugo-
femtedel av 2 100 mark, om han eller hon inte
enligt andra bestämmelser i denna lag har rätt
till en större rehabiliteringspenning.

24 a §

Ersättning för uppehälle

Ersättning för uppehälle enligt 2 § 4 mom.
kan betalas för ersättande av extra kostnader
som orsakas av rehabilitering för den tid
rehabiliteringsklienten har rätt till rehabilite-
ringspenning enligt 8 § 1 mom. Genom
förordning av statsrådet bestäms om grun-
derna för fastställande av ersättningen för
uppehälle.
När det gäller sökande av ersättning för

uppehälle och meddelande av beslut iakttas i
tillämpliga delar 25 och 26 §.
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31 §

Indexjustering

En rehabiliteringspenning som bestäms
enligt 14, 15, 17 eller 17 a § skall årligen
indexjusteras med iakttagande av 9 § 2 mom.
första meningen lagen om pension för ar-
betstagare. På motsvarande sätt justeras de
belopp som avses i 17 och 17 a § så som en
ändring av indextalen förutsätter.

Denna lag träder i kraft den 1 september
2001.
Lagen tillämpas på rehabiliteringspenning

som betalas för tiden efter lagens ikraftträ-
dande.
Beloppen i 17 och 17 a § motsvarar det

indextal som avses i 9 § 2 mom. första
meningen lagen om pension för arbetstagare
och enligt vilket storleken av rehabiliterings-
penning som betalas 1999 har räknats ut.

Helsingfors den 2 mars 2001

Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Maija Perho
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Lag

Nr 196

om ändring av 92 § inkomstskattelagen

Given i Helsingfors den 2 mars 2001

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 92 § 19 punkten, sådant

detta lagrum lyder i lag 1465/1994, som följer:

92 §

Skattefria sociala förmåner

Skattepliktig inkomst är inte
— — — — — — — — — — — — —
19) förmåner enligt lagen om rehabilitering

som ordnas av folkpensionsanstalten
(610/1991) och motsvarande förmåner samt

ersättning för uppehälle enligt 2 § lagen om
rehabiliteringspenning (611/1991),
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 september
2001. Lagen tillämpas första gången vid
beskattningen för 2001.

Helsingfors den 2 mars 2001

Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Maija Perho
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Handels- och industriministeriets förordning

Nr 197

om Konsumentverkets avgiftsbelagda prestationer

Given i Helsingfors den 28 februari 2001

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den
21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag
348/1994:

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser
om Konsumentverkets avgiftsbelagda presta-
tioner och om grunderna för avgifterna för
dem.

2 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Offentligrättsliga prestationer som avses i
6 § lagen om grunderna för avgifter till staten
(150/1992) och för vilka Konsumentverket
uppbär avgifter enligt den bifogade tabellen
är:
1) behandling av ansökan om registrering

av en idkare av paketreserörelse,
2) kontroll av säkerheter enligt 8 § lagen

om paketreserörelser (1080/1994),
3) behandling av ansökningar som gäller

undantag som nämns i 24 § 4 mom.
produktsäkerhetslagen (914/1986),
4) behandling av anmälan om registrering

av en i 8 § kosmetikförordningen (189/1996)
avsedd tillverkare av ett kosmetiskt preparat,
person eller firma för vars räkning ett
kosmetiskt preparat tillverkats eller importör
av ett kosmetiskt preparat, samt

5) utdrag ur registret över paketrörelser.

3 §

Prestationer som prissätts enligt företags-
ekonomiska grunder

Övriga prestationer som avses i 7 § lagen
om grunderna för avgifter till staten och som
Konsumentverket prissätter enligt företags-
ekonomiska grunder är:
1) publikationer och andra trycksaker samt

elektroniska dataprodukter,
2) forskningsmaterial och annat material,
3) utbildnings- och konsulttjänster,
4) överlåtelse av datasystem, program eller

motsvarande prestationer samt överlåtelse av
nyttjanderätten till informationsmaterial i
datasystem och teknisk överlåtelse av infor-
mationsmaterial till utomstående på beställ-
ning,
5) utredningar och andra motsvarande

prestationer som görs på beställning,
6) fotokopior och andra avskrifter samt
7) övriga på beställning utförda prestatio-

ner som definieras skilt.
Överlåtelse av en prestation sker avgiftsfritt

då den stöder konsumentupplysningen eller
verkets övriga avgiftsfria verksamhet.
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4 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april
2001.

Genom denna förordning upphävs handels-
och industriministeriets beslut av den 22
december 1993 om konsumentverkets av-
giftsbelagda prestationer (1347/1993) jämte
ändringar.

Helsingfors den 28 februari 2001

Minister Kimmo Sasi

Överinspektör Ulla Karhu
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Bilaga 
 
 
 
Avgiftstabell 
 
 
Konsumentverkets offentligrättsliga prestationer 
 
 
 

Ett beslut med anledning av ansökan är avgiftsbelagt även då ansökan avslås. I avgifterna 
ingår inte de kostnader som hänför sig till faktureringen och som uppbärs skilt. Följande av-
gifter uppbärs för nedanstående prestationer: 
 

1) ansökan om registrering av en idkare av paketreserörelse 1 650 mk 

2) årlig kontroll av säkerheter enligt 8 § lagen om paketreserörelser 1 300 mk/år 

3) undantag som nämns i 24 § 4 mom. produktsäkerhetslagen (914/1986) 3 700 mk 

4) beslut med anledning av ansökan om registrering av en tillverkare av ett 
kosmetiskt preparat, person eller firma för vars räkning ett kosmetiskt prepa-
rat tillverkats eller importör av ett kosmetiskt preparat 

   500 mk 

5) beslut med anledning av ansökan om ändring av anmälan om registrering 
av en tillverkare av ett kosmetiskt preparat, person eller firma för vars räkning 
ett kosmetiskt preparat tillverkats eller importör av ett kosmetiskt preparat 

   200 mk 

6) utdrag ur registret över paketrörelser      60 mk 
 

 
Ingen avgift för den årliga kontrollen av säkerheter uppbärs för det första registreringsåret. 

 



Utrikesministeriets förordning

Nr 198

om förändring av arbetsordningen för utrikseministeriet

Given i Helsingfors den 1 mars 2001

I enlighet med utrikesministeriets beslut
ändras i arbetsordningen för utrikesministeriet av den 27 juni 2000 (623/2000) 5 § 2 mom.,

27 § 2 mom, 51 § 1 mom. och 53 § 2 mom. som följer:

5 §

Ministeriets ledningsgrupp

— — — — — — — — — — — — —
Ledningsgruppen består av utrikesminis-

tern och de övriga ministrarna inom förvalt-
ningsområdet, statssekreteraren, understats-
sekreterarna, avdelningscheferna, chefen för
sekretariatet för nordiskt samarbete, inspek-
tören inom utrikesförvaltningen, chefen för
linjen för allmänna EU-frågor, personaldirek-
tören, ekonomidirektören, den tjänsteman
som förordnats till ministeriets interna infor-
matör och en representant som personalen
utsett.
— — — — — — — — — — — — —

27 §

Uppgifterna vid linjen för säkerhetspolitik
och vapenkontroll per enhet

— — — — — — — — — — — — —
Vapenkontroll:
1) multilateral nedrustning och icke-sprid-

ning,
2) användning av kärnenergi för fredliga

syften (IAEA) samt förbud mot kemiska och
biologiska vapen,
3) frågor som gäller försvarsmaterielexport

och försvarsekonomiskt samarbete inom lin-
jens verksamhetsområde,
4) exportövervakning och
5) tillträdestillstånd för finska statsluftfar-

tyg och statsfartyg.

51 §

Uppgifterna vid linjen för folkrättsliga frågor
per enhet

Folkrättsliga frågor:
1) utvecklande av folkrätten,
2) folkrättsliga utlåtanden och ställnings-

taganden,
3) beredning av internationella överens-

kommelser och författningsberedning i sam-
arbete med enheten för avtalsärenden,
4) deltagande i verksamheten vid interna-

tionella organisationer som anknyter till en-
hetens uppgifter,
5) FN:s rättsliga frågor,
6) internationella rättskipnings- och under-

sökningsorgan, om inte ärendet hör till någon
annan verksamhetsenhet,
7) sanktionslagstiftning som föranleds av

Finlands internationella förpliktelser och
8) frågor i anslutning till bekämpning av

internationell terrorism.
— — — — — — — — — — — — —

53 §

Uppgifterna vid linjen för mänskliga rättig-
heter och konsulära ärenden per enhet

— — — — — — — — — — — — —
Konsulära ärenden:
1) delgivningsärenden, bistående av nöd-

ställda utomlands samt straffrättsliga och
familje- och arvsrättsliga konsulära ärenden,
2) rättsliga frågor i anslutning till konsulära

ärenden samt internationella avtalsfrågor,
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3) handräckning i anslutning till asylären-
den,
4) val som förrättas utomlands,
5) övriga konsulära ärenden i anslutning till

Finlands utrikesrepresentation, utom ärenden
som hör till enheten för pass- och visum-
ärenden samt

6) tillträdestillstånd för finska vetenskap-
liga forskningsfartyg.
— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 9 mars
2001.

Helsingfors den 1 mars 2001

Utrikesminister Erkki Tuomioja

Enhetschef Ari Rouhe
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