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Lag
om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut
fogas temporärt till 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) en ny

4 c § som följer:

11 kap.

Bestämmelser om verkställighet

4 c §

Temporär tillämpning av lagen på företagare

På en arbetssökandes rätt att få arbetsmarknadsstöd tillämpas inte vad som i 2 kap. 5 §
4 mom. föreskrivs om fortsatt sysselsättning på heltid, om personens arbete på heltid i fö-
retaget har upphört på grund av en allvarlig smittsam sjukdom med mycket stor spridning.

Vid tillämpning av 1 mom. anses personens arbete på heltid ha upphört också när in-
komsten av företagsverksamheten för varje person som deltar i arbetet som företagare är
mindre än 1 089,67 euro per månad. Inkomsten ska ha minskat på grund av en allvarlig
smittsam sjukdom med mycket stor spridning.

På en i 1 mom. avsedd arbetssökandes rätt att få arbetsmarknadsstöd tillämpas inte
2 kap. 1, 4 eller 9–16 §, 2 a kap. 4–7 §, bestämmelserna om vägran att ta emot arbete i
2 a kap. 8 § eller bestämmelserna i 2 a kap. 9–14 §. På den arbetssökandes rätt att få ar-
betsmarknadsstöd tillämpas dock vad som i 2 kap. 1 § föreskrivs om att vara arbetssökan-
de och vad som i 2 a kap. föreskrivs om vägran att ta emot arbete, om den arbetssökande
vägrar ta emot arbete som en arbetsgivare individuellt erbjuder honom eller henne.

På en i 1 mom. avsedd arbetssökandes rätt att få arbetsmarknadsstöd tillämpas inte
7 kap. 2 §, 7 kap. 4 § 2 mom. eller 7 kap. 7 och 9 §.

Den arbetssökande har rätt till arbetsmarknadsstöd på det sätt som avses i 1–4 mom.
också om han eller hon inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpen-
ning på grund av vad som i 2 kap. 5 § 4 mom. föreskrivs om fortsatt sysselsättning på hel-
tid och han eller hon i övrigt uppfyller förutsättningarna för erhållande av arbetsmarknads-
stöd.

————
Denna lag träder i kraft den 8 april 2020 och gäller till och med den 30 juni 2020.
Lagen tillämpas på arbetsmarknadsstöd som betalas för tiden från och med den 16 mars

2020 till och med den 30 juni 2020.
Om en persons jobbsökning vid arbets- och näringsbyrån har inletts senast den 15 april

2020, har personen rätt till arbetsmarknadsstöd för tiden innan jobbsökningen inleddes,
oberoende av vad som i 2 kap. 1 § föreskrivs om att vara arbetssökande.
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