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L a g

1369/2014

om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Sektorsövergripande samservice som främjar
sysselsättningen

Med sektorsövergripande samservice som
främjar sysselsättningen avses en modell för
samverkan där arbets- och näringsbyrån,
kommunen och Folkpensionsanstalten till-
sammans bedömer arbetslösas behov av ser-
vice, planerar service som i sin helhet är
relevant med avseende på sysselsättningen av
arbetslösa och svarar för att sysselsättnings-
processen för arbetslösa fortskrider och följs
upp på det sätt som föreskrivs i denna lag.

Målet för den sektorsövergripande samser-
vicen är att främja sysselsättningen av arbets-
lösa genom att de erbjuds offentlig arbets-
kraftsservice, socialservice, hälso- och sjuk-
vårdstjänster samt rehabiliteringstjänster i en-
lighet med sitt servicebehov. I fråga om hur
servicen och tjänsterna ska tillhandahållas fö-
reskrivs särskilt.

2 §

Hänvisning till sektorsövergripande
samservice

En arbetslös person har behov av sektorsö-

vergripande samservice om det för att främja
sysselsättningen av honom eller henne krävs
samordning av den service och de tjänster
som avses i 1 § 2 mom. och som arbets- och
näringsbyrån, kommunen och Folkpensions-
anstalten är skyldiga att ordna.

Arbets- och näringsbyrån, kommunen eller
Folkpensionsanstalten ska bedöma om en ar-
betslös har behov av sektorsövergripande
samservice, om han eller hon

1) har fått arbetsmarknadsstöd i minst 300
dagar på grundval av arbetslöshet,

2) har fyllt 25 år, är arbetslös enligt 1 kap.
3 § 1 mom. 3 punkten i lagen om offentlig
arbetskrafts- och företagsservice (916/2012)
och arbetslösheten har pågått i tolv månader
utan avbrott, eller

3) är under 25 år, är arbetslös enligt 1 kap.
3 § 1 mom. 3 punkten i lagen om offentlig
arbetskrafts- och företagsservice och arbets-
lösheten har pågått i sex månader utan av-
brott.

Arbets- och näringsbyrån, kommunen eller
Folkpensionsanstalten ska hänvisa en arbets-
lös som uppfyller förutsättningarna i 2 mom.
och som har behov av sektorsövergripande
samservice till sektorsövergripande samser-
vice.

Trots sekretessbestämmelserna och andra
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begränsningar i rätten att få information har
Folkpensionsanstalten rätt att till arbets- och
näringsbyrån och den myndighet som står för
kommunens socialvård lämna ut uppgifter
om de dagar som en arbetslös som avses i
2 mom. 1 punkten har fått arbetsmarknads-
stöd, när uppgifterna behövs för att bedöma
behovet av sektorsövergripande samservice.
Folkpensionsanstalten får lämna ut uppgif-
terna i maskinläsbar form eller med hjälp av
en teknisk anslutning.

3 §

Utredningsperiod

Arbets- och näringsbyrån, kommunen,
Folkpensionsanstalten och den arbetslöse ska
tillsammans bedöma den arbetslöses behov
av service inom tre månader efter att sek-
torsövergripande samservice har inletts (ut-
redningsperiod).

Under utredningsperioden ska arbets- och
näringsbyrån, kommunen och Folkpensions-
anstalten tillsammans med den arbetslöse ut-
reda hans eller hennes yrkeskompetens samt
hans eller hennes sociala situation, hälsotill-
stånd och arbets- och funktionsförmåga när
de inverkar på sysselsättningen. I utrednings-
perioden ska det ingå vägledning i syfte att
motivera den arbetslöse och göra honom eller
henne delaktig i service som är relevant för
sysselsättningen.

4 §

Hur en sektorsövergripande sysselsättnings-
plan utarbetas, följs upp och revideras

Under utredningsperioden enligt 3 § ska
arbets- och näringsbyrån, kommunen och den
arbetslöse tillsammans utarbeta en sektorsö-
vergripande sysselsättningsplan, där de avta-
lar om arbetskraftsservice, socialservice,
hälso- och sjukvårdstjänster samt rehabilite-
ringstjänster som tillgodoser den arbetslöses
behov av service och kommer överens om
hur servicen och tjänsterna ska följas upp.

Arbets- och näringsbyrån och kommunen
ska följa upp hur sysselsättningsplanen ge-
nomförs. Planen ska revideras på det sätt som
den arbetslöses behov av service kräver, dock

minst var sjätte månad, och när den arbets-
löse särskilt begär det, förutsatt att det inte
med hänsyn till den arbetslöses situation är
uppenbart onödigt att revidera planen.

Folkpensionsanstalten ska vara med och
utarbeta, följa upp och revidera sysselsätt-
ningsplanen om rehabilitering som tillhanda-
hålls av Folkpensionsanstalten behövs till
följd av den arbetslöses behov av service.

Närmare bestämmelser om hur en sek-
torsövergripande sysselsättningsplan ska ut-
arbetas, följas upp och revideras utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet.

5 §

Skyldigheter i samband med en sektorsöver-
gripande sysselsättningsplan

En arbetslös är skyldig att vara med och
utarbeta och revidera en sektorsövergripande
sysselsättningsplan, genomföra den plan som
har utarbetats tillsammans med honom eller
henne och ansöka om och delta i den service
och de tjänster som ingår i planen. Den ar-
betslöse är också skyldig att inom den i pla-
nen överenskomna tiden och på det överens-
komna sättet underrätta de myndigheter som
var med och utarbetade sysselsättningsplanen
hur han eller hon har genomfört planen.

Bestämmelser om hur den arbetslöses rätt
att få arbetslöshetsförmåner påverkas vid för-
summelse av de skyldigheter som avses i
1 mom. finns i lagen om utkomstskydd för
arbetslösa (1290/2002), och bestämmelser
om hur rätten att få utkomststöd påverkas i
sådana fall i lagen om utkomststöd
(1412/1997).

Arbets- och näringsbyrån och kommunen
är skyldiga att upplysa den arbetslöse om
skyldigheterna enligt 1 mom.

6 §

När sektorsövergripande samservice avslutas

Sektorsövergripande samservice som
främjar sysselsättningen avslutas när arbets-
och näringsbyrån, kommunen och Folkpen-
sionsanstalten gemensamt bedömer att den
arbetslöse inte längre behöver sektorsövergri-
pande samservice.
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7 §

Hur sektorsövergripande samservice ordnas
samt styrs nationellt

Inom verksamhetsområdet för varje arbets-
och näringsbyrå ska det för ordnande av sek-
torsövergripande samservice finnas ett be-
hövligt antal ledningsgrupper för sektorsö-
vergripande samservice. Kommunerna inom
en arbets- och näringsbyrås verksamhetsom-
råde ska utse personer som leder ordnandet
av den sektorsövergripande samservicen
inom de ramar som ledningsgruppen anger.
Arbets- och näringsministeriet tillsätter en
styrgrupp som ska styra den sektorsövergri-
pande samservicen i hela landet.

För tillhandahållande av sektorsövergri-
pande samservice som främjar sysselsätt-
ningen ska arbets- och näringsbyrån, kommu-
nerna inom dess verksamhetsområde och
Folkpensionsanstalten inom det område som
består av de kommuner som hör till respek-
tive ledningsgrupp för sektorsövergripande
samservice ha minst ett gemensamt verksam-
hetsställe. Arbets- och näringsbyrån, kommu-
nerna och Folkpensionsanstalten ska avsätta
tillräckligt många anställda för den sektorsö-
vergripande samservicen i förhållande till an-
talet personer som behöver servicen.

Närmare bestämmelser om hur lednings-
gruppen och styrgruppen för sektorsövergri-
pande samservice ska tillsättas, vara sam-
mansatta och vilka uppgifter de ska ha samt
hur de personer som leder ordnandet av sek-
torsövergripande samservice och deras ersät-
tare utses och om personernas uppgifter ut-
färdas genom förordning av statsrådet.

8 §

Hur kostnaderna för sektorsövergripande
samservice fördelas

Arbets- och näringsbyrån, kommunerna
och Folkpensionsanstalten ska svara för löne-
kostnader och andra personalkostnader för
egna anställda som deltar i sektorsövergri-
pande samservice.

Kostnaderna för lokaler, anordningar och
telekommunikation för det gemensamma
verksamhetsstället för sektorsövergripande

samservice samt övriga kostnader för den
sektorsövergripande samservicen och utveck-
landet av den ska fördelas mellan arbets- och
näringsbyrån och kommunerna inom dess
verksamhetsområde i förhållande till hur
många anställda som deltar i sektorsövergri-
pande samservice på de gemensamma verk-
samhetsställena. Folkpensionsanstalten deltar
i kostnaderna på det sätt som överenskom-
mits i avtal med arbets- och näringsbyrån och
kommunerna inom dess verksamhetsområde.

9 §

Registrering av uppgifter om arbetslösa för
gemensam användning samt behandling av

uppgifterna

Arbets- och näringsbyrån ska föra ett re-
gister över sektorsövergripande samservice.
Registret är ett delregister till det register
över enskilda kunder inom arbets- och nä-
ringsbyråns kundinformationssystem som av-
ses i 13 kap. 1 § i lagen om offentlig arbets-
krafts- och företagsservice (kundregister över
sektorsövergripande samservice).

I kundregistret över sektorsövergripande
samservice registreras följande uppgifter om
arbetslösa:

1) identifikationsuppgifter och kontaktin-
formation,

2) uppgifter som har samband med kundre-
lationen vid sektorsövergripande samservice,
kundbesöken inom samservicen och eventu-
ella specialarrangemang som besöken kräver,

3) uppgifter om yrkeskompetens,
4) sådana uppgifter om den sociala situa-

tionen som inverkar på sysselsättningen för
personen,

5) sådana uppgifter om hälsotillståndet
samt arbets- och funktionsförmågan som in-
verkar på sysselsättningen för personen och
som är nödvändiga för att tillhandahålla ser-
vice för honom eller henne,

6) uppgifter om servicebehov, och
7) uppgifter om den sektorsövergripande

sysselsättningsplanen och hur den genom-
förs, följs upp och revideras.

En anställd hos arbets- och näringsbyrån,
kommunen eller Folkpensionsanstalten som
har åtkomsträtt till kundregistret över sek-
torsövergripande samservice för att sköta
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uppgifter enligt denna lag och tillhandahålla
service för arbetslösa kan få och använda
uppgifter i kundregistret samt skriva in upp-
gifter där. Den som registrerar uppgifter i
registret svarar för att uppgifterna är felfria.

10 §

Registrering av uppgifter om arbetslösa i re-
gister hos myndigheter som deltar i sektorsö-

vergripande samservice

Arbets- och näringsbyrån, kommunen och
Folkpensionsanstalten ska i sina register re-
gistrera uppgifter om den offentliga arbets-
kraftsservice, den socialservice samt de
hälso- och sjukvårdstjänster och rehabilite-
ringstjänster som en kund har fått medan
sektorsövergripande samservice har fortgått
och om förmåner relaterade till servicen och
tjänsterna på det sätt som anges i de lagar
som gäller den servicen samt de tjänsterna
och förmånerna.

Arbets- och näringsbyrån, kommunen och
Folkpensionsanstalten får registrera de upp-
gifter som avses i 9 § 2 mom. i sina register,
till den del de behövs för att myndigheterna
ska kunna tillhandahålla arbetslösa den ser-
vice och de tjänster som de är skyldiga att
ordna.

11 §

Rätt att få sekretessbelagda uppgifter för
sektorsövergripande samservice

Sekretessbelagda uppgifter om den arbets-
löse som behövs för sektorsövergripande
samservice ska inhämtas med samtycke av
den arbetslöse, om inte något annat före-
skrivs i 2 mom. eller i någon annan lag.

Oberoende av den arbetslöses samtycke
har arbets- och näringsbyrån, kommunen och
Folkpensionsanstalten trots sekretessbestäm-
melserna och andra begränsningar i rätten att
få information rätt att av varandra få och för
att utföra uppgifter enligt denna lag använda
de uppgifter om den arbetslöse som avses i 9
§ 2 mom. och som är nödvändiga för att de
för den arbetslöse ska kunna ordna sektorsö-
vergripande samservice som främjar syssel-
sättningen. Uppgifterna får lämnas ut med
hjälp av en teknisk anslutning.

12 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
Bestämmelserna i 2 § 3 mom. och 7 §
2 mom. tillämpas dock först från och med
den 1 januari 2016.

Helsingfors den 30 december 2014

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister Lauri Ihalainen
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