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L a g

1136/2013

om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2013

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Lagens syfte

Syftet med denna lag är att främja utveck-
lingen av arbetstagarnas yrkeskompetens.

Med utveckling av arbetskompetensen av-
ses i denna lag sådan planmässig utbildning
som tillhandahålls arbetstagare och som be-
hövs för att upprätthålla och utveckla arbets-
tagares yrkeskompetens så att den kan be-
möta de krav som arbetet och arbetsuppgif-
terna ställer samt sådana föränderliga kun-
skapsbehov som kan förutsägas.

2 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på arbetstagare och
personer i offentligrättsligt anställningsför-
hållande samt på deras arbetsgivare.

Denna lag tillämpas dock inte på riksda-
gens justitieombudsman och biträdande justi-
tieombudsmän, inte heller på tjänstemännen
vid riksdagens kansli, republikens presidents
kansli, riksdagens justitieombudsmans kansli
eller statens revisionsverk eller på Finlands
Banks och Folkpensionsanstaltens tjänstemän

och anställda, om inte något annat bestäms i
lag. Lagen tillämpas inte heller på hushållsar-
betsgivare.

Vad som i denna lag föreskrivs om arbets-
tagare gäller även tjänstemän och tjänsteinne-
havare.

3 §

Utbildningsplan

För att få det skatteavdrag som avses i 5 §
eller ett motsvarande ekonomiskt incitament
ska arbetsgivaren upprätta en utbildningsplan
för utveckling av arbetstagarnas yrkeskompe-
tens.

I fråga om de företag som omfattas av
tillämpningsområdet för lagen om samarbete
inom företag (334/2007) betraktas en plan
enligt 16 § i den lagen som sådan plan som
avses i 1 mom. I fråga om de arbetsgivare
som omfattas av tillämpningsområdet för la-
gen om samarbete mellan kommunala arbets-
givare och arbetstagare (449/2007) betraktas
en plan enligt 4 a § i den lagen som en sådan
plan, och när det gäller staten som arbetsgi-
vare betraktas en plan enligt 7 a § i lagen om
samarbete inom statens ämbetsverk och in-
rättningar (651/1988) som en sådan plan.
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En plan som upprättas av någon annan än
de arbetsgivare som avses i 2 mom. ska
inbegripa en bedömning av hela personalens
yrkeskompetens samt av förändringarna i
kraven på yrkeskompetens och orsakerna till
dem samt en plan som baserar sig på denna
bedömning enligt personalgrupp eller någon
annan ändamålsenlig gruppindelning. Planen
ska dessutom inbegripa allmänna principer
för att upprätthålla arbetsförmågan hos ar-
betstagare som hotas av arbetsoförmåga och
äldre arbetstagare samt arbetsmarknadskom-
petensen för arbetstagare som hotas av ar-
betslöshet. I planen ska dessutom antecknas
på vilket sätt planen avses bli genomförd och
övervakad.

4 §

Arbetsgivarens skyldighet att diskutera ut-
vecklingen av arbetstagares yrkeskompetens

Om en arbetsgivare som avses i 3 § 3
mom. inte har upprättat någon plan för ut-

veckling av arbetstagares yrkeskompetens,
ska arbetsgivaren, om en arbetstagare begär
det, med arbetstagaren diskutera frågor som
gäller utvecklingen av arbetstagarens yrkes-
kompetens.

5 §

Skatteavdrag och motsvarande ekonomiska
incitament

Bestämmelser om villkoren för beviljandet
av skatteavdrag finns i 56 § i lagen om
beskattning av inkomst av näringsverksamhet
(360/1968) och i 10 f § i inkomstskattelagen
för gårdsbruk (543/1967), och bestämmelser
om utbildningsersättning i lagen om ersätt-
ning för utbildning (1140/2013).

6 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Helsingfors den 20 december 2013

Republikens President
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