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Lag
om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företags-

service

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) 12 kap. 6 §

4 mom., sådant det lyder i lag 1456/2016,
ändras 2 kap. 1 § 1 mom., det inledande stycket i 3 kap. 8 § 1 mom., 12 kap. 6 § 1 mom.,

temporärt 12 kap. 6 § 2 mom. samt 12 kap. 6 § 3 mom. och 13 kap.,
av dem 2 kap. 1 § 1 mom. och det inledande stycket i 3 kap. 8 § 1 mom. sådana de lyder

i lag 1379/2021 samt 12 kap. 6 § 1–3 mom. sådana de lyder i lag 1456/2016, och
fogas till lagen ett nytt 13 a kap. som följer:

2 kap.

Serviceprocessen för arbetssökande

1 §

Inledande av jobbsökning

En enskild kunds jobbsökning inleds den dag då kunden elektroniskt begär det via den
för ändamålet avsedda nättjänsten eller personligen på arbets- och näringsbyrån och han
eller hon registreras som arbetssökande i den riksomfattande informationsresurs som av-
ses i 13 kap. 3 §. Arbets- och näringsmyndigheterna kan också godkänna en begäran som
framförts på annat sätt.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

3 kap.

Arbetsförmedling

8 §

Att vägra ta emot en platsanmälan och att ta bort en anmälan

Arbets- och näringsmyndigheten kan vägra ta emot en platsanmälan om en ledig an-
ställning och kan ta bort en anmälan från den riksomfattande serviceplattform som avses
i 13 kap. 3 §, om det utifrån anmälan är uppenbart eller utifrån arbetsgivarens tidigare
handlande eller i övrigt finns grundad anledning att misstänka att

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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12 kap.

Genomförande av offentlig arbetskrafts- och företagsservice och tillhörande 
samarbete

6 §

Rätt att få uppgifter

Arbets- och näringsbyrån, arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter, nä-
rings-, trafik- och miljöcentralen och närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets-
och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter har oberoende av sekretessbe-
stämmelserna och andra begränsningar av rätten att få uppgifter rätt att avgiftsfritt av an-
dra statliga myndigheter, kommunala myndigheter, Folkpensionsanstalten, arbetslöshets-
kassorna, Pensionsskyddscentralen, Sysselsättningsfonden, dem som producerar offentlig
arbetskrafts- och företagsservice och dem som anordnar arbetsprövning som anges i 4 kap.
5 § få de uppgifter som är nödvändiga för att genomföra den offentliga arbetskrafts- och
företagsservicen.

De som producerar offentlig arbetskrafts- och företagsservice och de som producerar
sådan sysselsättningsstödjande service som avtalats i en sysselsättningsplan eller en plan
som ersätter den har oberoende av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar av
rätten att få uppgifter rätt att avgiftsfritt av arbets- och näringsbyrån, arbets- och närings-
förvaltningens kundservicecenter och närings-, trafik- och miljöcentralen få de uppgifter
om enskilda kunder som är nödvändiga för att ordna servicen.

Arbetsgivaren har för att fullgöra skyldigheten enligt de lagar som gäller arbetsavtals-
och tjänsteförhållanden att återanställa uppsagda arbetstagare, tjänstemän och tjänsteinne-
havare, oberoende av sekretessbestämmelserna och av andra begränsningar av rätten att få
uppgifter, rätt att avgiftsfritt av arbets- och näringsmyndigheterna få information om hu-
ruvida en person som arbetsgivaren namngett är arbetssökande vid arbets- och näringsby-
rån. Arbetsgivaren har dessutom, för att uppfylla den förutsättning för beviljande av löne-
subvention som anges i 7 kap. 3 § 3 mom., rätt få information om huruvida en person som
arbetsgivaren namngett och vars anställningsförhållande upphört under de 12 månader
som föregått ansökan om lönesubvention är arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån.

13 kap.

Behandling av kunduppgifter

1 §

Användningsändamål

Uppgifter om kunder och producenter av offentlig arbetskrafts- och företagsservice får
användas för

1) ordnande och produktion av service och uppgifter som avses i denna lag,
2) utförande av uppgifter som ålagts arbets- och näringsbyrån eller arbets- och närings-

förvaltningens kundservicecenter enligt lagen om främjande av integration, lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa, lagen om alterneringsledighet, lagen om arbetsverksamhet i re-
habiliteringssyfte, lagen om yrkesutbildning och lagen om Jobbkanalen Ab (242/2022),

3) utförande av uppgifter som ålagts arbets- och näringsministeriet enligt lagen om so-
ciala företag,

4) övervakning, utveckling, uppföljning, statistikföring, prognostisering och styrning i
fråga om de uppgifter som avses i 1–3 punkten.
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Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv
95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan den allmänna dataskyddsförordningen,
och i dataskyddslagen (1050/2018).

Bestämmelser om kundinformationssystemet för företagstjänster finns i lagen om
kundinformationssystemet för företagstjänster (293/2017).

1 a §

Användning av kunduppgifter i försöket med rekryteringsstöd

Utöver vad som föreskrivs i 1 § 1 mom. får uppgifter om kunder och producenter av
offentlig arbetskrafts- och företagsservice användas vid verkställigheten av lagen om ett
försök med rekryteringsstöd (20/2022).

2 §

Uppgifter som behandlas

I fråga om enskilda kunder får följande uppgifter behandlas:
1) namn, personbeteckning och kontaktuppgifter,
2) uppgifter som har samband med kundrelationen till arbets- och näringsbyrån, anli-

tandet av service vid byrån och eventuella specialarrangemang som anlitandet av servicen
kräver,

3) uppgifter om utbildning, anställningar och yrkeskunnande samt andra uppgifter som
används vid arbetsförmedling,

4) uppgifter om servicebehov, planer och genomförande av planer,
5) uppgifter om arbets- och utbildningserbjudanden och presentationer för arbetsgiva-

re,
6) uppgifter om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och annan sysselsättnings-

främjande service samt sakkunnigbedömningar,
7) sådana uppgifter om och bedömningar av hälsotillståndet och arbets- och funktions-

förmågan som har inverkan på personens sysselsättning och som är nödvändiga för att till-
handahålla personen service,

8) utredningar och arbetskraftspolitiska utlåtanden som gäller utkomstskydd för ar-
betslösa eller alterneringsledighet,

9) uppgifter om förmåner som hör till den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen.
I fråga om arbetsgivare eller företag som ansöker om eller får offentlig arbetskrafts- och

företagsservice får följande uppgifter behandlas:
1) uppgifter för identifiering,
2) uppgifter som har samband med kundrelationen till arbets- och näringsbyrån och an-

litandet av service vid byrån,
3) uppgifter om verksamhet och servicebehov,
4) uppgifter om arbeten och deras tillsättande,
5) beslut om lönesubvention och tillhörande uppgifter om uppföljning och utbetalning,
6) avtal om arbetsprövning,
7) andra uppgifter som behövs för planeringen, ordnandet, genomförandet och uppfölj-

ningen av den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen än de som avses i 1–6 punkten,
I fråga om dem som producerar offentlig arbetskrafts- och företagsservice får följande

uppgifter behandlas:
1) uppgifter för identifiering av serviceproducenten,
2) uppgifter som har samband med anlitandet av service vid arbets- och näringsbyrån,
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3) upphandlingsavtal som ingåtts med serviceproducenten och tillhörande uppgifter
om utbetalning,

4) uppgifter om den service som anskaffats,
5) uppgifter om ansökning och antagning till servicen samt om uppföljning av servi-

cen,
6) andra uppgifter om serviceproducenten som behövs för planeringen, ordnandet, ge-

nomförandet och uppföljningen av den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen än de
som avses i 1–5 punkten,

7) uppgifter om arbetskraftsutbildning enligt lagen om yrkesutbildning och utbild-
ningsanordnaren samt uppgifter om ansökan, urval och uppföljning i anslutning till utbild-
ningen.

3 §

Arbets- och näringsförvaltningens riksomfattande informationssystemtjänster

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings-
och förvaltningscenter utvecklar och förvaltar en riksomfattande helhet av kundinforma-
tionssystem och en riksomfattande serviceplattform och informationsresurs.

4 §

Personuppgiftsansvariga

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings-
och förvaltningscenter och arbets- och näringsbyråerna är gemensamt personuppgiftsan-
svariga för de uppgifter som avses i 2 §. Arbets- och näringsförvaltningens kundservice-
center är ett i den allmänna dataskyddsförordningen avsett personuppgiftsbiträde.

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings-
och förvaltningscenter ansvarar i fråga om i 3 § avsedda informationssystemtjänster enligt
den allmänna dataskyddsförordningen för

1) inbyggt dataskydd och dataskydd som standard enligt artikel 25 i den förordningen,
2) säkerhet i samband med behandlingen enligt artikel 32 i den förordningen,
3) konsekvensbedömning avseende dataskydd enligt artikel 35 i den förordningen,
4) förhandssamråd enligt artikel 36 i den förordningen,
5) den personuppgiftsansvariges skyldigheter enligt artikel 12.1 och 12.2 i den förord-

ningen och sådana andra skyldigheter med anknytning till informationssystemets informa-
tionssäkerhet som den personuppgiftsansvarige har enligt den förordningen.

Arbets- och näringsbyråerna ansvarar för den personuppgiftsansvariges andra skyldig-
heter enligt den allmänna dataskyddsförordningen än de som avses i 2 mom. Varje arbets-
och näringsbyrå ansvarar för den personuppgiftsansvariges uppgifter för sina kunders del.

5 §

Registrering, radering och arkivering av uppgifter

Arbets- och näringsbyrån, arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter och nä-
rings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och
förvaltningscenter ska registrera de i 2 § avsedda uppgifterna i den riksomfattande infor-
mationsresursen med hjälp av ett kundinformationssystem som hör till den riksomfattande
helheten av kundinformationssystem. Uppgifterna kan dock bevaras i ett från informa-
tionsresursen separat ärendehanteringssystem, om det är nödvändigt av tekniska skäl. Om
en personuppgift som registreras har erhållits på något annat sätt än av den som registreras,
ska det i personens uppgifter antecknas var uppgiften har erhållits och vem som har an-
tecknat den.
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Den registrerade har inte en i artikel 18 i den allmänna dataskyddsförordningen avsedd
rätt att begränsa behandlingen av uppgifter som avses i 2 § 1 mom.

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings-
och förvaltningscenter ska radera alla uppgifter om kunden eller serviceproducenten när
fyra år har förflutit från den dag då kundrelationen eller avtalsförhållandet upphörde. En
uppgift behöver dock inte raderas, om den behövs för skötseln av ett uppdrag som baserar
sig på bestämmelser eller ett ärende som fortfarande är anhängigt.

Bestämmelser om arkivering av uppgifter finns i arkivlagen (831/1994).

6 §

Användarrättigheter

För att använda ett kundinformationssystem som hör till den riksomfattande helheten
av kundinformationssystem krävs det personliga användarrättigheter. Närings-, trafik- och
miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter
svarar för skötseln av uppgifter som hänför sig till kontrollen av användarrättigheterna och
för insamling av logginformation. Uppgifterna om gällande användarrättigheter ska hållas
uppdaterade.

Användarrättigheterna ska till sitt innehåll, sin omfattning, sina behörigheter och sin
varaktighet begränsas till vad som är nödvändigt för att en person ska kunna sköta sina
uppgifter.

Den som beviljats användarrättigheter får behandla endast sådana i 2 § avsedda uppgif-
ter som är nödvändiga för skötseln av hans eller hennes uppgifter och endast på det sätt
som är nödvändigt för skötseln av uppgifterna.

7 §

Beviljande av användarrättigheter

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings-
och förvaltningscenter beviljar användarrättigheter till det kundinformationssystem som
hör till den riksomfattande helheten av kundinformationssystem på ansökan av arbets- och
näringsbyrån, arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter, närings-, trafik- och
miljöcentralen eller arbets- och näringsministeriet. Ansökan ska innehålla de uppgifter
som behövs för beviljande av användarrättigheter och bestämmande av användarrättighe-
ternas giltighetstid.

Användarrättigheter kan beviljas en tjänsteman som är anställd vid någon av de i
1 mom. nämnda myndigheterna och som sköter

1) uppgifter enligt denna lag,
2) sådana uppgifter enligt lagen om främjande av integration som anknyter till offentlig

arbetskrafts- och företagsservice,
3) sådana uppgifter enligt lagen om yrkesutbildning som anknyter till arbetskraftsut-

bildning,
4) uppgifter enligt lagen om sociala företag,
5) uppgifter enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa,
6) uppgifter enligt lagen om alterneringsledighet,
7) tillsyns-, utvecklings-, uppföljnings-, statistikförings-, prognostiserings- eller sty-

ruppgifter som anknyter till sådana tjänster, stöd eller kundprocesser som avses i 1–4 punk-
ten eller till systemet för utkomstskydd för arbetslösa eller systemet för alterneringsledig-
het,

8) uppgifter för personuppgiftsansvariga eller uppgifter som anknyter till kontroll av
användarrättigheter eller insamling av logginformation.

Användarrättigheter kan dessutom beviljas en person
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1) som är anställd hos och sköter utvärderings-, gransknings- eller utredningsuppgifter
hos en sådan aktör som antingen på uppdrag av arbets- och näringsministeriet, närings-,
trafik- och miljöcentralen eller närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och nä-
ringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter utför separat utvärdering, granskning
eller utredning,

2) som är anställd hos och sköter sådana utvecklings- eller förvaltningsuppgifter hos
en sådan aktör som på uppdrag av närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och
näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter utför uppgifter som anknyter till ut-
veckling eller förvaltning av de i 3 § avsedda informationssystemtjänsterna,

3) som är anställd hos och sköter uppgifter som anknyter till arbetskrafts- och företags-
service hos en producent av offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

8 §

Ändring och upphävande av användarrättigheter

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings-
och förvaltningscenter ska upphäva användarrättigheterna, om

1) förutsättningarna enligt 7 § för beviljande av användarrättigheter inte längre upp-
fylls,

2) det är nödvändigt att upphäva användarrättigheterna av något annat vägande skäl
som hänför sig till skyddet av personuppgifter eller kundinformationssystemets informa-
tionssäkerhet än de som avses i 1 punkten.

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings-
och förvaltningscenter kan upphäva användarrättigheterna, om de i 2 § avsedda uppgifter-
na har behandlats i strid med 6 § 3 mom., den allmänna dataskyddsförordningen eller da-
taskyddslagen.

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings-
och förvaltningscenter ska ändra användarrättigheterna, om den användarrättighet som
sökts eller beviljats inte längre till sitt innehåll, sin omfattning, sina behörigheter eller sin
varaktighet motsvarar det syfte för vilket rättigheten har sökts eller beviljats.

Arbets- och näringsbyrån, arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter, nä-
rings-, trafik- och miljöcentralen och arbets- och näringsministeriet samt en i 7 § 3 mom.
avsedd aktör utanför arbets- och näringsförvaltningen ska utan dröjsmål informera nä-
rings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och
förvaltningscenter om grunder för upphävande eller ändring av användarrättigheter.

9 §

Samtycke till utlämnande av uppgifter till arbetsgivare

Till arbetsgivare får det endast med den arbetssökandes skriftliga samtycke lämnas ut
uppgifter som behövs för att tillsätta ett arbete. Samtycket eller uteblivet samtycke ska an-
tecknas i uppgifterna om enskilda kunder.

Behövliga uppgifter för att tillsätta ett arbete är
1) arbetssökandens namn och kontaktuppgifter, modersmål, övriga språkkunskaper

och medborgarskap,
2) arbetssökandens utbildning och avlagda yrkesexamina och till behövliga delar deras

innehåll och vitsord,
3) tidigare anställningar plus uppgifterna i arbetsintyg,
4) fullgjord värnplikt,
5) specialkompetens, arbets- och utbildningsönskemål samt den arbetssökandes egen-

händigt uppgjorda jobbsökarpresentation för arbetsgivare,
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6) information om att personen har varit arbetslös arbetssökande utan avbrott under de
senaste 12 månaderna i syfte att utreda de förutsättningar för att ingå arbetsavtal för viss
tid som avses i 1 kap. 3 a § i arbetsavtalslagen och i 1 kap. 4 a § i lagen om sjöarbetsavtal.

Till arbetsgivare får det lämnas ut uppgifter om den arbetssökandes hälsotillstånd en-
dast om den arbetssökande ger sitt specificerade skriftliga samtycke och om uppgifterna
är nödvändiga för tillsättande av ett ledigt arbete eller uppfyllande av särskilda krav på
hälsotillståndet inom branschen i fråga, eller för att främja sysselsättningen för en arbets-
sökande som har en skada eller sjukdom som försvårar sysselsättningen.

10 §

Särskilda bestämmelser om utlämnande av uppgifter

Trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av upp-
gifter är närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utveck-
lings- och förvaltningscenter skyldigt att utöver det som föreskrivs i lagen om offentlighet
i myndigheternas verksamhet (621/1999) på begäran avgiftsfritt lämna arbets- och nä-
ringsministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralen i 2 § avsedda uppgifter som är
nödvändiga för att dessa ska kunna sköta sina i lag föreskrivna uppgifter. De uppgifter som
behövs för upprättande av arbetsförmedlingsstatistik ska dock närings-, trafik- och miljö-
centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter lämna
till arbets- och näringsministeriet på eget initiativ.

Tillstånd enligt 28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet att lämna ut
i 2 § avsedda sekretessbelagda uppgifter för statistikföring, vetenskaplig forskning eller
myndigheters planerings- eller utredningsarbete beviljas enligt beslut av närings-, trafik-
och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltnings-
center.

13 a kap.

Serviceplattform

1 §

Syfte

På en sådan riksomfattande serviceplattform som avses i 13 kap. 3 § tillhandahålls det
offentlig arbetskrafts- och företagsservice enligt denna lag. Serviceplattformen omfattar
elektroniska tjänster för kunder och arbets- och näringsmyndigheter. Dessutom kan det på
plattformen tillhandahållas andra myndighetstjänster som främjar arbetsmarknadens
funktion samt andra arbetslivs- och utbildningstjänster.

Serviceplattformen är dessutom en öppen tjänst där en person till stöd för sin sysselsätt-
ning kan skapa och publicera en presentation om sig själv (jobbsökarprofil).

2 §

Skapande av en jobbsökarprofil och uppgifter om den

En person kan skapa en jobbsökarprofil utan att registrera sig som arbetssökande. Ska-
pandet av en jobbsökarprofil förutsätter inloggning på serviceplattformen. Inloggningen
förutsätter stark autentisering och godkännande av användningsvillkoren för plattformen.

Den som skapar en jobbsökarprofil beslutar vilka uppgifter den ska innehålla. Jobbsö-
karprofilen kan innehålla uppgifter om personens utbildning, arbetserfarenhet, övriga
kompetenser och arbetsönskemål. Dessutom kan den innehålla en fritt formulerad presen-
tation av den som skapat profilen och länkar till tjänster utanför serviceplattformen. Pro-
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filen får inte innehålla uppgifter som enligt lag är sekretessbelagda. Innan en fritt formu-
lerad presentation och länkar läggs till ska administratören för plattformen informera den
som skapat profilen om de begränsningar som gäller för de uppgifter som ingår i dessa och
om konsekvenserna för skyddet av hans eller hennes personuppgifter.

Personen kan när som helst redigera eller radera uppgifter i sin jobbsökarprofil eller ra-
dera en jobbsökarprofil som han eller hon har skapat.

3 §

Publicering av en jobbsökarprofil och sökning av profiler

Det är frivilligt att publicera en jobbsökarprofil. Den som skapar en profil kan bestäm-
ma till vilka delar och för hur lång tid jobbsökarprofilen publiceras. Ett slutdatum ska fast-
ställas för publiceringen. Den som skapar en profil kan när som helst återkalla publicering-
en.

Publicerade jobbsökarprofiler kan sökas och granskas endast av arbetsgivare som log-
gat in på serviceplattformen. Inloggning på serviceplattformen förutsätter stark autentise-
ring och godkännande av användningsvillkoren för plattformen.

Jobbsökarprofiler kan sökas endast med enskilda sökningar där åtminstone yrkesbe-
teckning, kunnande eller arbetsområde används som sökvillkor.

4 §

Informationsresurs för jobbsökarprofiler

Uppgifterna i jobbsökarprofilerna används för att främja sysselsättningen och arbets-
marknadens funktion och för statistikföring.

De i 2 § avsedda uppgifter som gäller jobbsökarprofiler registreras i en informationsre-
surs för jobbsökarprofiler som är separat från den informationsresurs som avses i 13 kap.
3 §. Uppgifterna raderas från informationsresursen för jobbsökarprofiler när personen ra-
derar sin jobbsökarprofil från serviceplattformen, dock senast när det har gått ett år sedan
personen sist loggade in på serviceplattformen.

Om den person som har skapat en jobbsökarprofil registreras som arbetssökande, kan
uppgifterna i jobbsökarprofilen med den arbetssökandes samtycke kopieras till den infor-
mationsresurs som avses i 13 kap. 3 § till den del det är fråga om sådana uppgifter som
avses i 13 kap. 2 §. På radering och arkivering av kopierade uppgifter tillämpas bestäm-
melserna i 13 kap. 5 §.

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings-
och förvaltningscenter är personuppgiftsansvarig för informationsresursen för jobbsökar-
profiler.

5 §

Övervakning av användningen av serviceplattformen

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings-
och förvaltningscenter utarbetar användningsvillkoren för serviceplattformen och överva-
kar användningen av plattformen samt övervakar att det innehåll som publiceras på platt-
formen överensstämmer med lag och användningsvillkor. Användningsvillkoren kan gäl-
la användarens och administratörens ansvar, tekniska krav som ställs på användningen av
serviceplattformen, specifikationer i anknytning till datasäkerheten och giltighetstiden för
användningsvillkoren. Närmare bestämmelser om innehållet i användningsvillkoren får
utfärdas genom förordning av statsrådet.

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings-
och förvaltningscenter kan uppmana den som använder serviceplattformen att inom utsatt
8
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tid radera sådant innehåll som strider mot lag eller användningsvillkor från det innehåll
som användaren publicerat. Om användaren inte iakttar uppmaningen inom utsatt tid, kan
närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och
förvaltningscenter radera innehållet i fråga. Om det innehåll som användaren publicerat
på plattformen upprepade gånger strider mot lag eller användningsvillkor, kan närings-,
trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvalt-
ningscenter förhindra användaren från att använda plattformen för viss tid.

Vad som i 3 kap. 8 § föreskrivs om att vägra ta emot en platsanmälan och om att ta bort
en anmälan tillämpas på platsanmälningar som publiceras på serviceplattformen. Utöver
vad som föreskrivs i den paragrafen kan även närings-, trafik- och miljöcentralernas samt
arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter ta bort en anmälan om
en ledig anställning från serviceplattformen.

————
Denna lag träder i kraft den 23 maj 2022. Bestämmelserna i 12 kap. 6 § 2 mom. gäller

till och med den 31 december 2024. Bestämmelserna i 13 kap. 1 a § gäller till och med den
31 december 2033.

Arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem som var i bruk vid ikraftträdandet
av denna lag kan användas till utgången av 2024. Vad som i denna eller någon annan lag
föreskrivs om arbets- och näringsförvaltningens riksomfattande informationssystemtjäns-
ter tillämpas på arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem.

Lagens 13 kap. 7 § 3 mom. 3 punkt tillämpas endast på beviljande av användarrättighe-
ter till det kundinformationssystem som tas i bruk efter ikraftträdandet av denna lag.

Helsingfors den 20 maj 2022

Republikens President

 Sauli Niinistö

Arbetsminister Tuula Haatainen
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