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548/2017
Lag
om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) 14 kap. 3 § 1
mom.,
ändras 1 kap. 3 § 1 mom. 9 punkten, 5 kap. 1–4 och 6 §, 6 kap. 3 § 1 mom. 1 punkten
samt 13 kap. 3 § 3 mom. 6 punkten,
av dem 1 kap. 3 § 1 mom. 9 punkten sådan den lyder i lag 1366/2014 och 6 kap. 3 §
1 mom. 1 punkten sådan den lyder i lag 1456/2016, samt
fogas till 13 kap. 3 § 3 mom. en ny 7 punkt som följer:
1 kap.
Allmänna bestämmelser
3§
Definitioner
I denna lag avses med
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
9) anställningsförhållande ett avtalsförhållande mellan en arbetsgivare och en arbetstagare enligt 1 kap. 1 § i arbetsavtalslagen (55/2001) och 1 kap. 1 § i lagen om sjöarbetsavtal (756/2011) och ett avtalsförhållande mellan en arbetsgivare och en läroavtalsstuderande (läroavtalsutbildning) enligt lagen om yrkesutbildning (531/2017),
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
5 kap.
Arbetskraftsutbildning
1§
Arbetskraftsutbildningens mål
Genom arbetskraftsutbildning förbättras de vuxnas yrkesskicklighet, möjligheter att få
arbete eller behålla sitt arbete och deras färdigheter att bedriva verksamhet som företagare
samt främjas tillgången på yrkeskunnig arbetskraft och uppkomsten av ny företagsverksamhet.
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2§
Ordnande av arbetskraftsutbildning
Närings-, trafik- och miljöcentralen eller arbets- och näringsbyrån kan anskaffa yrkesinriktad utbildning som arbetskraftsutbildning, om syftet med utbildningen inte är att avlägga en examen eller en examensdel, och utbildning i företagsamhet samt integrationsutbildning enligt 20 § i lagen om främjande av integration, med undantag av läs- och
skrivundervisning.
Bestämmelser om övrig arbetskraftsutbildning finns i lagen om yrkesutbildning. Detta
kapitel tillämpas på arbetskraftsutbildning enligt lagen om yrkesutbildning med iakttagande av det som föreskrivs i den lagen. Det som föreskrivs om arbetskraftsutbildning på
något annat ställe i denna lag tillämpas också på arbetskraftsutbildning enligt lagen om yrkesutbildning.
3§
Antagning av studerande
Som studerande kan antas personer som är lämpade för utbildningen och för det yrke
eller den uppgift som utbildningen siktar på, om de har ett av arbets- och näringsbyrån
konstaterat utbildningsbehov. En person under 20 år som har fullgjort sin läroplikt kan antas till annan utbildning än integrationsutbildning endast om det inte är möjligt eller annars
ändamålsenligt att genomföra utbildningen som frivilliga studier.
Arbets- och näringsbyrån beslutar om antagningen av studerande till arbetskraftsutbildning. Närmare bestämmelser om antagningsförfarandet får utfärdas genom förordning av
statsrådet.
Själva antagningstillfället och lämplighetsproven i anslutning till antagningen till arbetskraftsutbildningen är avgiftsfria för dem som söker sig till arbetskraftsutbildning.
4§
Studerandes rättigheter och skyldigheter
En studerande har rätt att få undervisning enligt utbildnings- eller undervisningsplanen
och rätt att avlägga studier under den tid arbetskraftsutbildningen pågår.
Den studerande ska regelbundet delta i undervisningen och göra framsteg i sina studier
på det sätt som avses i utbildnings- eller studieplanen.
På arbetskraftsutbildning tillämpas vad som i lagen om yrkesutbildning föreskrivs om
1) rätt till en trygg studiemiljö i 80 § 1 och 2 mom.,
2) narkotikatest i 84 §,
3) disciplin och disciplin på internatboenden i 85 och 86 §,
4) avlägsnande av en studerande som uppför sig störande eller äventyrar säkerheten i
87 §,
5) verkningarna av ett anhängigt åtal eller ett domstolsavgörande på ett disciplinärt förfarande i 88 §,
6) förfarandet i disciplinärenden i 93 § 3–6 mom.,
7) tystnadsplikt för studerande i 95 §,
8) sökande av ändring i utbildningsanordnarens beslut i 12 kap.
6§
Inlärning i arbetet i anslutning till utbildningen
Under tiden för en period med inlärning i arbetet i anslutning till utbildning står den studerande inte i anställningsförhållande till anordnaren eller utbildningsproducenten, om
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inte den studerande och den som anordnar perioden med inlärning i arbetet har kommit
överens om något annat. Om det har avtalats att inlärningen ska genomföras i ett anställningsförhållande, ska 2 och 3 mom. inte tillämpas.
Utbildningsproducenten, den som anordnar en period med inlärning i arbetet och den
studerande ska ingå ett tidsbegränsat skriftligt avtal om perioden. På avtalet och på utbildningsproducentens uppgifter tillämpas vad som i 4 kap. 9 § föreskrivs om avtal om arbetsprövning och arbets- och näringsbyråns uppgifter. I avtalet ska det dessutom överenskommas om den lärare som ansvarar för handledningen och hur och under vilken tid handledningen genomförs.
Den som anordnar en period med inlärning i arbetet ansvarar för den studerandes skydd
i arbetet under den perioden med iakttagande av arbetarskyddslagen. Utbildningsproducenten är skyldig att ordna grupplivförsäkring för de studerande under samma period.
6 kap.
Arbetssökandes frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån
3§
Förutsättningar för studierna
Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på studier som betraktas som heltidsstudier enligt 2 kap. 10 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och
1) om vilka det föreskrivs i lagen om yrkesutbildning, yrkeshögskolelagen eller universitetslagen och som leder till yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller till lägre eller högre högskoleexamen som avläggs vid universitet eller yrkeshögskola, eller som syftar till att studeranden avlägger delar av nämnda examina, förvärvar tilläggsutbildning eller fortbildning enligt nämnda lagar eller deltar i öppen undervisning vid universitet och yrkeshögskola,
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
13 kap.
Arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem
3§
De olika registrens informationsinnehåll
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
I registret över serviceproducenter kan för kundbetjäningen införas följande uppgifter:
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
6) andra uppgifter om serviceproducenten som behövs för planeringen och ordnandet
av offentlig arbetskrafts- och företagsservice,
7) uppgifter om arbetskraftsutbildning enligt lagen om yrkesutbildning och utbildningsanordnaren samt uppgifter om ansökan, urval och uppföljning i anslutning till utbildningen.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 5 kap. 2 § 1 mom. får arbetskraftsmyndigheten
anskaffa arbetskraftsutbildning vars syfte är avläggande av en yrkesexamen eller en examensdel hos Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, om personens arbetskraftsutbildning har
börjat senast den 31 december 2019.
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På arbetskraftsutbildning som har börjat före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
Om en arbetssökandes frivilliga studier har börjat stödas med arbetslöshetsförmån före
lagens ikraftträdande och stödet fortgår utan avbrott eller indelat i perioder efter lagens
ikraftträdande, tillämpas på stödet de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
Nådendal den 11 augusti 2017
Republikens President
Sauli Niinistö
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