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om ändring av 12 kap. 10 § och 14 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och
företagsservice

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) 12 kap. 10 § och 14

kap. 1 § 3 mom. som följer:

12 kap.

Genomförande av offentlig arbetskrafts-
och företagsservice och tillhörande

samarbete

10 §

Sysselsättningspolitiskt understöd och
användningen av sysselsättningsanslag för
annan sysselsättningsfrämjande verksamhet

Inom gränserna för statsbudgeten kan ar-
bets- och näringsministeriet, närings-, trafik-
och miljöcentralen eller arbets- och närings-
byrån anvisa eller bevilja statliga ämbetsverk
och inrättningar, kommuner, samkommuner,
andra sammanslutningar, stiftelser eller so-
ciala företag sysselsättningsanslag som sys-
selsättningspolitiskt understöd för verksam-
het som förbättrar arbetslösa arbetssökandes
arbetsmarknadsfärdigheter och främjar deras
sysselsättning samt för annan sysselsättnings-
främjande verksamhet.

Närmare bestämmelser om sysselsättnings-
politiskt understöd och användningen av sys-
selsättningsanslag för annan sysselsättnings-
främjande verksamhet utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.

14 kap.

Sökande av ändring

1 §

Omprövningsbegäran och besvär

— — — — — — — — — — — — —
Omprövning av beslut får inte begäras och

besvär över beslutet får inte anföras om
1) beslutet om antagning till arbetskrafts-

utbildning grundar sig på villkoren i 5 kap.
3 § 1 mom.; i ett antagningsbeslut som byg-
ger på personens lämplighet får dock om-
prövning begäras eller besvär anföras om det
gäller någon annan utbildning än den som
avses i 5 kap. 7 §,
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2) lönesubvention har förvägrats med stöd
av 7 kap. 1 § 2 eller 3 mom.; omprövning av
ett beslut om lönesubvention får inte begäras
och besvär får inte heller anföras över beslu-
tet till den del beslutet gäller lönesubventio-
nens belopp eller varaktighet,

3) ersättning för rese- och logikostnader
på grundval av 10 kap. 1 § 2 mom. eller
ersättning för flyttningskostnader på grundval
av 10 kap. 2 § 2 mom. har förvägrats genom
beslutet, eller

4) beslutet gäller ett avgörande att inte
erbjuda kunden vägledning i yrkesval och

karriär, träning, prövning, sakkunnigbedöm-
ningar och tjänster för att utveckla företags-
verksamhet eller att inte stödja den arbetssö-
kandes frivilliga studier.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
De bestämmelser om användning av sys-

selsättningsanslag för investeringar som
gällde när denna lag trädde i kraft tillämpas
på verksamhet om vars stödjande ansökan
blivit anhängig vid en närings-, trafik- och
miljöcentral innan denna lag trädde i kraft.

Helsingfors den 30 december 2013
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