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L a g

937/2012

om ändring av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001) 2 § 10 punkten, sådan

den lyder i lag 1293/2002, och
ändras 1 §, 2 § 1 och 6 punkten, 3 § 1 och 2 mom., 4 §, 5 § 4 mom., 7 §, rubriken för 8 §

samt 8 § 1—3 mom., 11 och 12 § och 28 § 2 mom.,
av dem 2 § 6 punkten sådan den lyder i lag 1272/2009, 3 § 1 mom., 5 § 4 mom. och 8 §

3 mom. sådana de lyder i lag 314/2010, 3 § 2 mom. sådant det lyder i lagarna 1293/2002 och
314/2010, 4 § sådan den lyder i lagarna 1293/2002 och 1296/2002, 7 § sådan den lyder delvis
ändrad i lag 1293/1992, 8 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 314/2010 och 28 §
2 mom. sådant det lyder i lag 1207/2009, som följer:

1 §

Lagens syfte

I denna lag föreskrivs det om åtgärder med
vilka förutsättningarna att få arbete på den
öppna arbetsmarknaden och möjligheterna att
delta i utbildning samt att få offentlig arbets-
kraftsservice som tillhandahålls av arbets-
och näringsmyndigheterna förbättras för den
som får arbetsmarknadsstöd eller utkomst-
stöd på grund av långvarig arbetslöshet. I
lagen föreskrivs också om rättigheter och
skyldigheter för den som deltar i åtgärderna.

2 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) aktiveringsplan en plan som syftar till

förbättring av sysselsättningsförutsättnin-

garna och livskompetensen för långtidsar-
betslösa och som utarbetas av arbets- och
näringsbyrån och kommunen tillsammans
med personen i fråga,
— — — — — — — — — — — — —

6) kostnadsersättning ersättning per dag
som med stöd av 10 kap. 6 § 2 mom. i lagen
om utkomstskydd för arbetslösa betalas den
som får arbetsmarknadsstöd och deltar i ar-
betsverksamhet i rehabiliteringssyfte,
— — — — — — — — — — — — —

3 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på utarbetandet av en
aktiveringsplan och på anordnandet av ar-
betsverksamhet i rehabiliteringssyfte för en
arbetslös som inte har fyllt 25 år och som har
rätt till arbetsmarknadsstöd eller som får ut-
komststöd och

RP 133/2012
EkUU 41/2012
GrUU 32/2012
AjUB 7/2012
RSv 163/2012

http://www.finlex.fi/linkit/rppdf/20120133


1) för vilken det har utarbetats en syssel-
sättningsplan enligt 2 kap. 6 § i lagen om
offentlig arbetskrafts- och företagsservice
(916/2012) och som på grund av arbetslöshet
har fått arbetsmarknadsstöd för minst 180
dagar under de senaste tolv kalendermåna-
derna,

2) för vilken det har utarbetats en syssel-
sättningsplan enligt 2 kap. 6 § i lagen om
offentlig arbetskrafts- och företagsservice
och som har fått arbetslöshetsdagpenning un-
der arbetslöshetsdagpenningsperioden enligt
6 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa, eller

3) som har deltagit i en intervju med ar-
betssökande enligt 2 kap. 4 § i lagen om
offentlig arbetskrafts- och företagsservice
och vars huvudsakliga försörjning de senaste
fyra månaderna har grundat sig på utkomst-
stöd som betalats på grund av arbetslöshet.

Denna lag tillämpas dessutom på utarbe-
tandet av en aktiveringsplan och på anord-
nandet av arbetsverksamhet i rehabiliterings-
syfte för en arbetslös som har fyllt 25 år och
som har rätt till arbetsmarknadsstöd eller som
får utkomststöd och för vilken det tidigare
har utarbetats en sysselsättningsplan enligt 2
kap. 6 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och
företagsservice och

1) som på grund av arbetslöshet har fått
arbetsmarknadsstöd för minst 500 dagar,

2) som efter arbetslöshetsdagpenningspe-
rioden enligt 6 kap. 7 eller 9 § i lagen om
utkomstskydd för arbetslösa har fått arbets-
marknadsstöd för minst 180 dagar på grund
av arbetslöshet, eller

3) vars huvudsakliga försörjning under de
senaste tolv månaderna har grundat sig på
utkomststöd som betalats på grund av arbets-
löshet.
— — — — — — — — — — — — —

4 §

Förhållande till övrig lagstiftning

Om inte något annat följer av denna lag
ska när det gäller arbetsmarknadsstöd, kost-
nadsersättning och utkomststöd vilka beviljas
för tiden för arbetsverksamhet i rehabilite-
ringssyfte samt ärenden som gäller dem til-
lämpas vad som i lagen om utkomstskydd för

arbetslösa bestäms om arbetsmarknadsstöd,
kostnadsersättning och ärenden som gäller
dem samt vad som i lagen om utkomststöd
bestäms om utkomststöd och ärenden som
gäller utkomststöd.

Om det i någon annan lag eller i bestäm-
melser som utfärdats med stöd av någon an-
nan lag hänvisas till arbetsmarknadsstöd eller
kostnadsersättning enligt lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa, ska hänvisningen anses
gälla också arbetsmarknadsstöd och kost-
nadsersättning som betalas för tiden för ar-
betsverksamhet i rehabiliteringssyfte, om inte
något annat följer av denna lag.

Utöver vad som i denna lag bestäms om
utarbetandet av aktiveringsplan och anord-
nandet av arbetsverksamhet i rehabiliterings-
syfte ska lagen om klientens ställning och
rättigheter inom socialvården (812/2000), so-
cialvårdslagen (710/1982), lagen om offent-
lig arbetskrafts- och företagsservice och la-
gen om klientsamarbete inom rehabilite-
ringen (497/2003) också tillämpas.

5 §

Utarbetande av aktiveringsplan

— — — — — — — — — — — — —
Innan arbets- och näringsbyrån vidtar åt-

gärder ska den försäkra sig om att en syssel-
sättningsplan enligt 2 kap. 6 § i lagen om
offentlig arbetskrafts- och företagsservice har
utarbetats tillsammans med personen i fråga.
Innan kommunen vidtar åtgärder ska den för-
säkra sig om att arbets- och näringsbyrån
tillsammans med personen i fråga har utarbe-
tat en sysselsättningsplan enligt 2 kap. 6 § i
lagen om offentlig arbetskrafts- och företags-
service eller att arbets- och näringsbyrån har
gett den som avses i 3 § 1 mom. 3 punkten i
denna lag tillfälle att delta i en intervju med
arbetssökande enligt 2 kap. 4 § i lagen om
offentlig arbetskrafts- och företagsservice.
Om det inte har varit möjligt att utarbeta en
sysselsättningsplan eller bereda personen i
fråga tillfälle att delta i en intervju med ar-
betssökande på grund av att hans eller hennes
jobbsökning inte är i kraft, ska kommunen
vidta åtgärder för att utarbeta en aktiverings-
plan.
— — — — — — — — — — — — —
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7 §

Arbets- och näringsbyrå som deltar
i utarbetandet av en aktiveringsplan

Den arbets- och näringsbyrå till vars verk-
samhetsområde den berörda kommunen hör
ska delta i utarbetandet av en aktiveringsplan.

8 §

Planens innehåll

I en aktiveringsplan ska ingå
1) uppgifter om personens utbildning och

yrkeskarriär,
2) en bedömning av effekterna av tidigare

offentlig arbetskraftsservice,
3) en bedömning av i vilken mån tidigare

sysselsättningsplaner och planer som kom-
munen utarbetat för personen i fråga har ge-
nomförts, och

4) uppgifter om åtgärder såsom arbets-
platsanvisningar, annan offentlig arbetskrafts-
service, arbetsverksamhet i rehabiliterings-
syfte, annan socialservice samt hälsovårds-,
rehabiliterings- och utbildningsservice.

När en aktiveringsplan utarbetas ska av de
åtgärder som avses i 1 mom. möjligheten att
erbjuda arbete eller offentlig arbetskraftsser-
vice utredas först. Utöver dessa åtgärder kan
planen innehålla social-, hälsovårds-, rehabi-
literings- och utbildningsservice som förbätt-
rar möjligheterna att få arbete. När en aktive-
ringsplan utarbetas kan vid behov en rehabi-
literingssamarbetsgrupp enligt lagen om kli-
entsamarbete inom rehabiliteringen höras, om
klienten samtycker till detta.

Om arbets- och näringsbyrån bedömer att
arbete eller offentlig arbetskraftsservice inte
kan erbjudas personen inom tre månader, ska
arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ingå i
aktiveringsplanen.
— — — — — — — — — — — — —

11 §

Aktiveringsplanens rättsverkningar

Personen i fråga har rätt till den social-,
hälsovårds-, rehabiliterings- och utbildnings-
service samt de åtgärder som ingår i aktive-
ringsplanen enligt vad som särskilt bestäms i
de lagar som gäller dem. Personen har inom
ramen för de anslag som anvisats för arbets-
och näringsbyråns bruk rätt till den offentliga
arbetskraftsservice som specificeras i planen.

12 §

Rätt till sekretessbelagda uppgifter samt
registrering av en aktiveringsplan

De som i enlighet med 5 § 1 mom. deltar i
utarbetandet av en aktiveringsplan och de
som i enlighet med 8 § 4 mom. anlitas som
sakkunniga då planen utarbetas har trots se-
kretessbestämmelserna rätt att av varandra få
och till varandra lämna ut sådana uppgifter
om personen i fråga som är nödvändiga för
utarbetandet av planen. Aktiveringsplanen re-
gistreras i socialvårdens personregister i
kommunen och i registret över enskilda kun-
der i arbets- och näringsbyråns kundinforma-
tionssystem.

28 §

Ändringssökande

— — — — — — — — — — — — —
När ändring söks i ett beslut som avses i

24 § iakttas vad som föreskrivs i 14 kap. 1 § i
lagen om offentlig arbetskrafts- och företags-
service.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Helsingfors den 28 december 2012
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