
RP 159/2000 rd 

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag 
tilllag om ändring av lagen om arbetsmarknadsstöd 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att lagen om 
arbetsmarknadsstöd skall ändras. För att 
stödja sysselsättningen av den som har rätt 
att få arbetsmarknadsstöd och för att ersätta 
de kostnader som mottagandet av arbetet 
medfört skall arbetskraftsbyrån kunna be
stämma att arbetsmarknadsstödet i högst två 
månader fortsätter som resebidrag under ar-

betsförhållandet. Enligt propositionen skall 
resebidraget förutsätta att heltidsarbete tas 
emot utanför den egna pendlingsregionen. 

Propositionen hänför sig till budgetproposi
tionen för 200 l och avses bli behandlad i 
samband med den. 

Lagen avses träda i kraft vid ingången av 
2001. 

MOTIVERING 

l. Nuläge och föreslagna änd
ringar 

1.1. Resebidrag 

Allmänt 

Inom arbetsförmedlingen är strävan att 
sammanföra arbetsplatser och arbetssökande 
så träffande och effektivt som möjligt. Efter
som det i vissa situationer håller på att bli 
svårare att finna arbetssökande som motsva
rar kraven, gäller det att utveckla sätt att för
värva nya arbetstagare samt att stöda arbets
lösas frivilliga arbetssökning och sysselsätt
ning. 

Regional rörlighet utgör ett viktigt led i 
dynamiken på arbetsmarknaden och i den 
ekonomiska utvecklingen. Lång pendling 
mellan arbetsplatsen och arbetstagarens bo
ningsort har blivit en viktig form av rörlighet 
på arbetsmarknaden. Pendlingen över kom-
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mungränserna överskrider ofta också grän
serna för pendlingsregionen, även om be
stämmelsen om pendlingsregionerna för ut
komstskyddet för arbetslösa har ändrats ge
nom lagen om ändring av lagen om utkomst
skydd för arbetslösa (132411999). 

De arbetslösas möjligheter att söka och ta 
emot arbetsplatser utanför den egna pend
lingsregionen varierar betydligt. De som får 
arbetslöshetsdagpenning har uppfyllt arbets
villkoret, dvs. under granskningsperioden har 
de arbetat i ett arbetsförhållande i tio måna
der eller som företagare i 24 månader. Ut
gångspunkten är att sannolikheten för att ar
betslösa som får utkomstskydd för arbetslösa 
skall få arbete är klart större än för arbetslösa 
arbetssökande som får arbetsmarknadsstöd 
och som inte uppfyller arbetsvillkoret eller 
redan har fått arbetslöshetsdagpenning så 
länge det högst är möjligt. 

A v de 312 000 personer som fick arbets
marknadsstöd 1999 var nästan 135 000 ar
betslösa som erhållit förmånen utan avbrott 



2 RP 159/2000 rd 

eller på grund av upprepad arbetslöshet i 
mera än 500 betalningsdagar. De 312 000 
förmånstagarna hade haft i genomsnitt 514 
betalningsdagar, dvs. arbetsmarknadsstöd 
hade betalts i sammanlagt två år. De som får 
arbetsmarknadsstöd har således ofta på grund 
av den utdragna arbetslösheten också sämre 
ekonomiska möjligheter än andra arbetslösa 
att klara av de omedelbara kostnader som 
följer av att ett arbete tas emot, t.ex. rese- och 
flyttningskostnader. 

För främjande av rörligheten finns för när
varande rörlighetsunderstöd, som föreskrivs i 
11 § lagen om arbetskraftsservice 
(1005/1993) och i 2 kap. förordningen om 
förmåner i samband med arbetskraftsservice 
(125311993). Genom rörlighetsunderstödet 
kan arbetslösa eller de som blir arbetslösa få 
ersättning för resekostnaderna, om de söker 
eller övergår i arbete utanför pendlingsregio
nen för den kommun där de har sin hemort. I 
4 § l mom. i nämnda förordning begränsas 
ersättningen till resekostnadsersättning för en 
resa som företas för att studera en arbetsplats, 
ingå arbetsförhållande eller flytta till en ny 
arbetsplats. Inkomstbeskattningen har också 
verkningar som stöder rörligheten. Regering
en har särskilt strävat efter att utveckla av
draget för inkomstens förvärvande så, att det 
stöder sysselsättning i sådana situationer där 
en person erbjuds lönearbete bara under en 
del av skatteåret. 

A v dem som får arbetsmarknadsstöd och 
som har svårt att få arbete är en betydande 
del sådana som behöver stödåtgärder från ar
betsförvaltningen för att de skall sysselsättas, 
t.ex. utbildning, arbetspraktik eller arbete 
som stöds med sysselsättningsstöd. För en 
del av dem som får arbetsmarknadsstöd gäll
er att det, för att de skall komma ut på den 
öppna arbetsmarknaden eller börja omfattas 
av arbetsförvaltningens åtgärder, förutsätts 
att andra myndigheter, i första hand social
och hälsovården i kommunerna, mera effek
tivt bjuder ut sina tjänster, t.ex. i form av den 
arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte som 
regeringen föreslår särskilt. Bland dem som 
får arbetsmarknadsstöd finns det dock också 
sådana arbetslösa som sannolikt inte kommer 
att få arbete på boningsorten, men som er
bjuds arbetsmöjligheter utanför den egna 
pendlingsregionen. Både arbetskraftspolitiskt 

sett och för förebyggande av utslagning är 
det nödvändigt att utvidga deras arbetssök
ning och förbättra deras möjligheter att ta 
emot också arbete längre bort. 

För de ekonomiskt mest utsatta arbetslösa 
täcker det nuvarande systemet med rörlig
hetsunderstöd och skattemässig stimulans 
inte tillräckligt väl de direkta kostnader som 
mottagandet av ett arbete föranleder i sådana 
fall då kostnaderna är betydande på grund av 
arbetsplatsens läge. I propositionen föreslås 
därför att arbetskraftsbyrån skall kunna be
stämma att arbetsmarknadsstöd fortsätt
ningsvis skall betalas ut i form av resebidrag 
enligt prövning när en arbetssökande får ar
bete vid en arbetsplats utanför pend
lingsregionen för den kommun där han eller 
hon har sin hemort. 

Förutsättning och begränsningar i fråga om 
resebidrag ( 12 d och 12 e §) 

Bestämmelser som förutsättningarna för re
sebidrag föreslås i en ny 12 d § som skall fo
gas till lagen om arbetsmarknadsstöd, och 
bestämmelser om begränsningarna i fråga om 
erhållandet föreslås i en ny 12 e §. Resebi
draget bör vara en förmån som beviljas enligt 
prövning. På ansökan av en arbetslös arbets
sökande fattar arbetskraftsbyrån beslut om 
beviljandet. Enligt 12 d § l mom. skall rese
bidrag kunna beviljas den som får arbets
marknadsstöd eller den som har rätt att få ar
betsmarknadsstöd. Enligt 2 mom. bör som 
stödberättigad utöver förmånstagaren också 
betraktas den som inte får en förmån på 
grund av en tidsfrist utan förmån, självrisk
tid, behovsprövning, annan socialförmån 
med nedsättande verkan eller på grund av 
försenad ansökan om jämkad arbetsinkomst 
eller arbetsmarknadsstöd under arbetslöshets
tiden. 

Det viktigaste syftet med resebidraget är att 
förbättra de arbetslösas ekonomiska möjlig
heter att få arbete på den öppna arbetsmark
naden. Bidraget syftar till att ersätta sådana 
betydande kostnader som direkt föranleds av 
att ett arbete tas emot och som annars, på 
grund av den arbetssökandes ekonomiska 
förhållanden, kan utgöra ett hinder för att ar
betet skall kunna tas emot. Beviljandet av bi
drag och bidragets varaktighet baserar sig på 
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en helhetsprövning, som beaktar den arbets
kraftspolitiska ändamålsenligheten, t.ex. det 
erbjudna arbetets kvalitet och varaktighet, 
och den arbetssökandes individuella förhål
landen. När arbetskraftsbyrån prövar bevil
jandet av resebidrag bör den förutom belop
pet av kostnaderna också beakta omständig
heter som gäller personens förhållanden, t.ex. 
arbetslöshetens varaktighet och upprepad ar
betslöshet samt utkomststöd som betalts till 
personen och hans eller hennes försörjnings
plikt. För att stöd skall beviljas förutsätts inte 
flyttning till'den ort där arbetet utförs. När 
bidrag beviljas kan som kostnader således 
beaktas å ena sidan kostnaderna för de dagli
ga resorna och å andra sidan flyttningskost
naderna samt t.ex. eventuella hyresgarantier. 

För att resebidrag skall beviljas förutsätts 
att arbetstagaren har ingått ett arbets- eller lä
roavtal eller utnämnts till en tjänst. Platsen 
där arbetet utförs skall finnas utanför pend
lingsområdet och arbetet skall vara heltidsar
bete och vara i minst sex månader. Det före
slås att arbetets karaktär av heltidsarbete de
finieras i 3 mom. Definitionen av heltidsbe
greppet motsvarar de principer som iakttas 
vid jämkad arbetslöshetsdagpenning och 
samordnat arbetsmarknadsstöd. Resebidrag 
kan således också beviljas för arbets- eller 
tjänsteförhållanden för viss tid. Till skillnad 
från systemet med rörlighetsunderstöd skall 
frågan om hur personen fått arbetet sakna be
tydelse när resebidrag beviljas. Utöver arbete 
som anvisats av arbetskraftsbyrå skall bidrag 
kunna beviljas på basis av ett sådant anställ
ningsförhållande där personen skaffar sig ar
bete på egen hand. Det förutsätts inte heller 
att arbetsplatsen har anmälts till arbetskrafts
byrån. 

På resebidrag och ärenden som gäller det 
tillämpas de bestämmelser som även annars 
tillämpas på arbetsmarknadsstöd, om inte nå
got annat bestäms särskilt. Eftersom arbets
marknadsstöd i form av resebidrag skall beta
las till den som har heltidsarbete, är bestäm
melserna i 13 § 1-3 mom. lagen om ar
betsmarknadsstöd inte tillämpliga. För att 
förmånen skall betalas förutsätts således inte 
att mottagaren är arbetslös arbetssökande vid 
arbetskraftsbyrån, och inte heller att han eller 
hon tar emot annat arbete eller utbildning 
under arbetsförhållandet 

Sökanden skall naturligtvis uppvisa ett ar
betsavtal eller en annan tillförlitlig utredning 
över det arbete han eller hon fått och de om
ständigheter som inverkar på om bidraget er
hålls. Arbetskraftsbyrån meddelar sitt beslut 
genom ett bindande utlåtande till folkpen
sionsanstalten, som ger sökanden ett skriftligt 
beslut. 

A v resebidragets centrala syfte följer att 
bidrag inte beviljas, om sysselsättningsstöd 
enligt sysselsättningslagen och sysselsätt
ningsförordningen eller sammansatt stöd en
ligt 2 a kap. lagen om arbetsmarknadsstöd 
har betalts för personens lönekostnader. En 
uttrycklig bestämmelse om detta föreslås i 12 
e § l mom. Resebidraget syftar uttryckligen 
till att förbättra sysselsättningsmöjligheterna. 
Det är därför inte motiverat att bevilja rese
bidrag för arbete som redan inletts. En be
stämmelse om detta föreslås i 12 e § 2 mom. 
Det bindande arbetskraftspolitiska utlåtande 
som arbetskraftsmyndigheten gett med stöd 
av 34 §, som föreslås bli ändrad, är i sak ett 
beslut. Arbetsförhållandet kan således inle
das när utlåtandet har getts, även om folk
pensionsanstalten ännu inte meddelat sitt 
skriftliga beslut. 

Resebidragets belopp och varaktighet ( 12 § 
och 12 g§) 

I resebidrag skall betalas arbetsmarknads
stöd till fullt belopp förhöjt med en barnför
höjning som bestäms enligt antalet barn un
der 18 år som skall försörjas. Arbetsmark
nadsstödet minskas således inte på grund av 
eventuella andra socialföm1åner eller be
hovsprövade inkomster. Löne- eller andra ar
betsinkomster beaktas inte heller. 

Resebidrag skall börja betalas när arbets
förhållandet inleds och arbetskraftsbyrån 
skall kunna bestämma att det skall betalas i 
högst två månader. Resebidrag skall betalas 
för fem dagar i veckan. 

Om ett arbetsförhållande enligt 12 d § upp
hör eller annars, t.ex. på grund av per
mittering, avbryts under stödperioden eller 
den sökande inte över huvud taget börjar ar
beta, skall folkpensionsanstalten omedelbart 
upphöra med betalningen. Ett helt tillfälligt 
avbrott, t.ex. på grund av sjukdom, påverkar 
däremot inte utbetalningen av stödet. 
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Återkrav av resebidrag och sökande av änd
ring i beslut som gäller detta (30 och 35 §) 

På återkrav av arbetsmarknadsstöd som be
talts som resebidrag tillämpas de bestämmel
ser som annars tillämpas på återkrav av ar
betsmarknadsstöd. För att säkerställa syftet 
med resebidraget föreslås dock att resebidra
get i regel skall återkrävas av en stödtagare 
som säger upp sig eller själv förorsakar att 
arbetsförhållandet upphör iq,om sex månader 
efter det att det inleddes. Aterkrav är dock 
inte skäligt om arbetsförhållandet upphör på 
grund av ett annat arbete som inleds omedel
bart, förutsatt att också det nya arbetet är hel
tidsarbete. 

Arbetsmarknadsstöd betalas som resebi
drag enligt prövning. I enlighet med de sys
selsättningsstöd som betalas med stöd av sys
selsättningslagen och det arbetsmarknadsstöd 
som betalas till arbetsgivaren föreslås därför 
att ändring i folkpensionsanstaltens beslut 
?m beviljande eller förvägran av resebidrag 
mte skall kunna sökas genom besvär. Där
emot skulle den som är misshöjd med beslu
tet om återkrav då överklaga hos arbetslös
hetsnämnden or vidare hos försäkringsdom
stolen. 

1.2. Övriga förslag 

Riksdagens grundlagsutskott har fäst avse
ende vid att ersättning för uppehälle under ti
den för arbetskraftspolitisk vuxenutbildning 
regleras genom bestämmelser på förord
ningsnivå. I samband med behandlingen av 
re~er~ngens proposition med förslag till lag
sttftnmg som har samband med en revidering 
av det arbetskraftspolitiska systemet (RP 
17811997 rd) konstaterade utskottet att denna 
typ av ersättning enligt utskottets uppfattning 
har ett så nära samband med rättigheten i 15 
a § 2 mom. regeringsformen att de grundläg
gande bestämmelserna om den nödvändigtvis 
måste utfärdas på lagnivå (GrUU 32/1997 
rd). I 80 § l mom. i den nya grundlagen sägs 
dessutom att bestämmelser om grunderna för 
individens rättigheter och skyldigheter skall 
utfärdas genom lag. I förordningen om ar
betskraftspolitisk vuxenutbildning (912/ 
1990) finns bestämmelser som så som anförts 

ovan gäller grunderna för individens rättighe
ter och skyldigheter. Regeringen avlåter en 
~epa~at proposition med förslag till lag om 
andnng av lagen om arbetskraftspolitisk 
vuxenutbildning så, att dessa bestämmelser, 
för verkställande av den nya grundlagen, 
s~all överför~s till lagen. I nämnda proposi
hon föreslås 1 syfte att höja motivationen, att 
studerande som får sänkt utbildningsstöd el
ler minskat eller samordnat arbetsmarknads
stöd skall ha rätt till ersättning för uppehälle. 

I 11 a § lagen om arbetsmarknadsstöd 
samt i 3 och 4 § förordningen om arbets
marknadsstöd (1361/1997) finns bestämmel
s~r om rätt till ersättning för uppehälle under 
ttden för arbetspraktik. Ersättning för uppe
hälle betalas till den som får arbetsmarknads
stöd till fullt belopp och till vilken betalts ar
betslöshetsdagpenning för maximitiden eller 
arbetsmarknadsstöd på grund av arbetslöshet 
för minst 500 dagar. 

På de grunder som anförts ovan föreslås i 
11 a § ändringar som motsvarar de ändringar 
som föreslås i lagen om arbetskraftspolitisk 
vuxenutbildning. 

I lagen förslås dessutom tekniska ändringar 
som föranleds av resebidraget och ändringar
na i annan lagstiftning. Det föreslås att ett 
nytt 3 mom. med omnämnande av resebidra
g~t skall fogas till 2 §, som gäller tillämp
nmgsområdet. I 34 §, som gäller arbets
kraftspolitiskt utlåtande, föreslås likaså änd
ringar som föranleds av resebidraget. För
fattningshänvisningarna i 15 § 2 mom. och 
16 § l mom. ändras så att de motsvarar den 
gällande utbildningslagstiftningen. I 39 § 
slopas hänvisningen till 36 § lagen om ut
~omstskydd för arbetslösa, vilken upphävdes 
1 ~am.band med reformen av offentlighetslag
sttftnmgen. 

2. Propositionens ekonomiska 
verkningar 

Resebidraget hänför sig till arbetsförmed
lingen och den övriga serviceprocessen för 
enskilda kunder. Syftet med förmånen är att 
arbetslösa som med stor sannolikhet inte 
kommer att få arbete inom pendlingsregionen 
för den kommun där de har sin hemort skall 
kunna ota emot lämpligt arbete även längre 
bort. Atgärden effektiviserar verksamheten 
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på den regionala arbetsmarknaden. 
Enligt arbetskraftsbyråns beslut skall för

månsbeloppet kunna variera enligt den ar
betssökandes individuella situation så, att det 
är högst lika stort som fullt arbetsmarknads
stöd för två månader (i genomsnitt högst 
5 418 mk) förhöjt med eventuella barnför
höjningar. Enligt förslaget skall förmånen 
vara skattepliktig inkomst. 

Resebidrag skall betalas under arbetsmark
nadsstödsmomentet 34.06.52. I budgetpropo
sitionen för 200 l har vid dimensioneringen 
av anslaget beaktats 8 miljoner mark för re
sebidrag. Om den genomsnittliga förmånsni
vå är ca 4 000 mark, kan sysselsättningen av 
2 000 personer stödas genom förmånen. 

Förslagen om ersättning för uppehälle un
der tiden för arbetspraktik har inte några 
nämnvärda ekonomiska verkningar. 

3. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag vid arbetsministeriet Företrädare för de 
viktigaste centralorganisationerna på arbets
marknaden, Finlands Kommunförbund, Före
tagarna i Finland och folkpensionsanstalten 
har hörts i samband med beredningen. 

4. Andra omständigheter som 
inverkat på propositionens 
innehåll 

Propositionen hänför sig till budgetproposi
tionen för 2001 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

Propositionen har anknytningar till och be
röringspunkter med regeringens separata 
proposition med förslag till lag gällande ar
betsverksamhet i rehabiliteringssyfte och till 
lagstiftning som har samband med den samt 
regeringens proposition med förslag till lag 
om ändring av lagen om arbetskraftspolitisk 
vuxenutbildning. 

5. Ikraftträdande 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 
2001. 

6. Lagstiftningsordning 

I 6 § Finlands grundlag finns bestämmelser 
om jämlikhet. Enligt 2 mom. får ingen utan 
godtagbart skäl särbehandlas av en orsak som 
gäller hans eller hennes person, t.ex. på 
grund av ålder. 

I denna proposition föreslås att till den som 
får eller har rätt att få arbetsmarknadsstöd 
skall kunna betalas resebidrag enligt pröv
ning för att främja hans eller hennes syssel
sättning. Förmånen föreslås inte för andra ar
betslösa vilkas utkomst under arbetslöshets
tiden tryggas genom enligt förtjänsten av
vägd arbetslöshetsdagpenning eller grund
dagpenning. 

När propositionen bedöms med tanke på 
den jämlikhet som avses i 6 § grundlagen kan 
det konstateras att i propositionen inte särbe
handlas de som varit arbetslösa t.ex. på grund 
av ålder, utan stödet kan också betalas till 
unga, även om det för stödjande av perma
nent sysselsättning är viktigt att de unga styrs 
till utbildning. Utgångspunkten är att resebi
draget är avsett för dem som har små möjlig
heter att själva betala de betydande merkost
nader som följer av att de tar emot ett arbete. 
I praktiken har utkomsten för personerna i 
fråga länge varit delvis beroende av arbets
löshetsförmån enlig prövning. 

I 18 § 2 mom. grundlagen sägs att det all
männa skall främja sysselsättningen och ver
ka för att alla tillförsäkras rätt till arbete. I 
16 § sysselsättningslagen (275/1987) och l § 
sysselsättningsförordningen ( 1363/1997) 
finns bestämmelser om främjande av syssel
sättningen av arbetslösa och ordningen för 
verkställighet av sysselsättningslagen. Enligt 
bestämmelserna skall sådana långtidsarbets
lösa vilkas behov av arbete är störst ges före
träde. Fördjupade och effektiviserade arbets
kraftstjänster samt inriktning av sysselsätt
ningsåtgärder mot de grupper av arbetssö
kande vars arbetslöshet hotar att bli utdragen 
och leda till permanent utslagning är alltså 
uttryckligen i linje med det syfte som uttalas 
i 18 § 2 mom. grundlagen. Vid tillämpning 
av regeringsformens bestämmelser om 
grundläggande fri- och rättigheter, vilka har 
samma innehåll som de gällande bestämmel
serna i grundlagen, har grundlagsutskottet ti
digare i flera av sina utlåtanden (t.ex. GrUU 
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17/1995 rd, GrUU 1711996 rd, GrUU 
32/1997 rd) ansett att syftet i 15 § 2 mom. 
regeringsformen är en godtagbar grund för 
att differentiera rättigheterna och skyldighe
terna på basis av vilket slags förmån en per
son får och hans eller hennes ställning på ar
betsmarknaden. 

Det föreslagna systemet riktar sig selektivt 
till en grupp av arbetslösa som inte i samma 
utsträckning som de arbetslösa som fått ar
betslöshetsdagpenning blivit delaktiga av det 
förbättrade ekonomiska läget och sysselsätt
ningsläget under de senaste åren. På de grun
der som anförs ovan anser regeringen att en 
begränsning av resebidraget till en del av de 
arbetslösa inte innebär en sådan avvikelse 

från kravet på lika bemötande att propositio
nen bör behandlas i kvalificerad lagstift
ningsordning. Det arbetsmarknadsstöd som 
skall betalas för tiden i arbete bör inte heller 
betraktas som en sådan i 19 § 2 mom. grund
lagen avsedd social trygghet vid arbetslöshet 
som var och en skall ha rätt till. Eftersom 
propositionen dock innehåller förslag till 
ändringar i lagstiftning som i sak hör nära 
samman med grundlagen, anser regeringen 
det vara viktigt att grundlagsutskottets utlå
tande begärs om nämnda fråga gällande lag
stiftningsordningen. 

Med stöd av vad som anförts ovan före
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslagen 

Lag 

om ändring av lagen om arbetsmarknadsstöd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 30 december 1993 om arbetsmarknadsstöd (1542/1993) 2 § 3 mom., 

11 a§, 15 § 2 mom., 16 §l mom., 30 § 6 mom., 34 §l mom. och 39 §, 
dessa lagrum sådana de lyder, 2 § 3 mom., 11 a §, 30 § 6 mom. och 34 § l mom. i lag 

1354/1997, 15 § 2 mom. och 16 §l mom. i lag 1705/1995 och 39 §i lag 1325/1999, samt 
fogas till 2 §, sådan den lyder i nämnda lag 135411997, ett nytt 4 m om., till lagen ett nytt 2 b 

kap. och till 35 §, sådan den lyder i nämnda lagen 331 och 135411997, ett nytt 6 mom. som 
följer: 

2§ 

Lagens tillämpningsområde 

Arbetsmarknadsstöd kan, på det sätt som 
föreskrivs i denna lag och i förordning, beta
las till en i l mom. l eller 2 punkten avsedd 
person som tagit emot heltidsarbete. Syftet är 
härvid att främja arbetstagarens sysselsätt
ning. 

Om det i samband med ett ärende som 
gäller arbetsmarknadsstöd särskilt skall avgö
ras om en person skall anses vara bosatt i 
Finland, avgörs frågan enligt lagen om till
lämpning av lagstiftningen om bosättnings
baserad social trygghet (157311993). I folk
pensionsanstaltens beslut får ändring sökas 
enligt 13 § i nämnda lag. 

11 a§ 

Övriga förmåner 

När en person som avses i 2 § 2 mom. del
tar i arbetspraktik, betalas till honom ersätt
ning för resekostnader och kostnader för up
pehälle under tiden för sådan arbetspraktik 
som avses i 6 § till ett belopp av 30 mark per 
dag. Ersättning för uppehälle betalas dock 
inte till den som inte får arbetsmarknadsstöd 

under tiden för arbetspraktiken. Beträffande 
ersättningen för uppehälle gäller i övrigt vad 
som i l O § 2 m om. bestäms om ersättning för 
uppehälle som betalas till den som deltar i 
arbetskraftspolitisk vuxenutbildning. 

2 b kap. 

Resebidrag 

12 d§ 

Förutsättningar för resebidrag 

Utan hinder av vad som bestäms i 13 § 1-
3 mom. kan arbetskraftsbyrån på ansökan 
och för att stödja sysselsättning av en person 
och ersätta betydande kostnader till följd av 
mottagande av arbete bestämma att arbets
marknadsstöd skall betalas som resebidrag 
till den som får arbetsmarknadsstöd eller har 
rätt att få arbetsmarknadsstöd och som ingår 
ett arbetsavtal enligt l § lagen om arbetsavtal 
och som tar emot heltidsarbete som varar i 
minst sex månader utanför sitt pendlingsom
råde enligt 10 § l mom. lagen om utkomst
skydd för arbetslösa (resebidrag). 

För den som har rätt att få arbetsmarknads
stöd gäller vad som bestäms i 12 a § 2 mom. 

Som heltidsarbete betraktas ett arbete där 
arbetstiden under en tid av en månad, under 
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fyra på varandra följande kalenderveckor el
ler under en särskild utjämningsperiod 
överskrider 75 procent av en heltidsanställd 
arbetstagares maximala arbetstid inom bran
schen. 

Vad som i denna lag bestäms om resebi
drag på basis av arbetsavtalsförhållande till
lämpas även på läroavtal enligt lagen om yr
kesutbildning (63011998) och lagen om yr
kesinriktad vuxenutbildning ( 6311 1998) samt 
på arbete som baserar sig på tjänsteförhållan
de. 

12 e§ 

Begränsningar i fråga om resebidraget 

Resebidrag betalas inte på grundval av ett 
sådant arbetsförhållande där arbetsgivaren 
för lönekostnaderna har beviljats stöd av sys
selsättningsanslag eller arbetsmarknadsstöd 
enligt 2 a kap. 

Resebidrag betalas inte, om det arbetsför
hållande som det baserar sig på har inletts in
nan beslut om beviljande av bidraget fattats. 

12 f§ 

Stödets belopp 

I arbetsmarknadsstöd betalas fullt arbets
marknadsstöd enligt 23 § l och 2 mom. 

12 g§ 

Stödets varaktighet 

Utan hinder av vad som i 27 § bestäms om 
antalet arbets-, självrisk- eller arbetsmark
nadsstöddagar kan det bestämmas att arbets
marknadsstöd skall betalas som resebidrag 
för högst två månader efter det att arbetsför
hållandet inleddes och för fem dagar i veck
an. 

Om personen under stödperioden inte arbe
tar i ett arbetsförhållande enligt 12 d §, skall 
betalningen av stödet omedelbart avslutas. 

15 § 

Begränsningar av arbetsmarknadsstödet 

En person som är 17 år och inte har full
bordad yrkesutbildning vid en läroanstalt el
ler inte har avlagt en examen som avses i la
gen om yrkesinriktad vuxenutbildning är inte 
berättigad till arbetsmarknadsstöd. Begräns
ningen tillämpas inte under den tid personen 
deltar i sådan utbildning, arbetspraktik, ar
betsprövning eller av arbetsförvaltningen 
ordnad rehabilitering som avses i 2 kap. 

16 § 

Väntetid 

Till en person som avses i 2 § l punkten 
betalas arbetsmarknadsstöd när han, efter att 
ha anmält sig till arbetskraftsbyrån eller un
der en två års granskningsperiod före sin an
mälan, i sammanlagt fem månader har varit i 
arbete, självständig företagare eller arbetslös 
arbetssökande hos arbetskraftsbyrån eller 
deltagit i sådan arbetspraktik, utbildning, ar
betsprövning eller av arbetsförvaltningen 
ordnad rehabilitering som avses i 2 kap. 
Denna begränsning tillämpas inte på den som 
har kommit ut på arbetsmarknaden efter att 
ha fullbordat yrkesutbildning vid en läroan
stalt eller efter att ha avlagt en examen som 
avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbild
ning. 

30 § 

Folkpensionsanstaltens beslut samt sökande 
av ändring 

I beslut som gäller arbetsmarknadsstöd till 
arbetsgivaren eller arbetsmarknadsstöd som 
betalas som resebidrag får ändring inte sökas 
genom besvär. I frågor som gäller undanrö
jande av beslut och rättelse av fel iakttas i 
tillämpliga delar 33 och 33 a §. Den som är 
misshöjd med beslutet om återkrav av ar-
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hetsmarknadsstöd som betalts som resebidrag 
får emellertid söka ändring däri genom be
svär i enlighet med 2 or 3 mom. 

34 § 

Arbetskraftspolitiskt utlåtande 

Arbetskraftsbyrån eller arbetskraftskom
missionen skall till folkpensionsanstaltens 
lokalbyrå avge utlåtande om huruvida de för
utsättningar för arbetsmarknadsstöd om vilka 
bestäms i 2 § 2 och 3 mom., 2 a kap., 12 d 
och 12 e§, 12 g§ l mom., 13 och 14 §, 15 § 
2-4 mom., 16--22 §, 25 § 3 mom. och 26 § 
2 mom. föreligger eller inte. Utlåtande skall 
ges om de förutsättningar som bestäms i 15 § 
4 mom. endast till den del på arbetsmark
nadsstödet tillämpas vad som i 4 a §, 5 § l 
mom. 3 p1mkten och 2 mom. samt 5 a och 
5 b § lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
bestäms om arbetslöshetsdagpenning. 

35 § 

Återkrav 

Om en person säger upp sig från sitt arbete 

Helsingfors den 6 oktober 2000 

eller genom sitt förfarande orsakar att arbets
förhållandet avslutas inom sex månader efter 
det att det arbetsförhållande inleddes på basis 
av vilket resebidrag har betalts, återkrävs re
sebidraget, om återkrav inte är oskäligt. På 
återkrav av arbetsmarknadsstöd som betalts 
som resebidrag tillämpas i övrigt 1-4 mom. 

39 § 

Tillämpning av lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa 

Om inte något annat följer av denna lag, 
skall på arbetsmarknadsstöd tillämpas vad 
som i 6 §, 10 § l mom., 28 § 4 och 6 mom., 
32, 36 a, 39 och 43 c § samt 44 § 3 mom. la
gen om utkomstskydd för arbetslösa bestäms 
om arbetslöshetsdagpenning och ärenden 
som gäller utkomstskydd för arbetslösa. 

Denna lag träder i kraft den l januari 2001. 
Lagens 11 a § tillämpas på ersättningar för 
uppehälle vilka gäller tiden efter ikraftträ
dapdet. 

Atgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

Arbetsminister Tar ja Filatov 

209283H 
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Lag 

Bilaga 
Parallelltexter 

om ändring av lagen om arbetsmarknadsstöd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 30 december 1993 om arbetsmarknadsstöd (154211993) 2 § 3 mom., 

11 a§, 15 § 2 mom., 16 §l mom., 30 § 6 mom., 34 §l mom. och 39 §, 
dessa lagrum sådana de lyder, 2 § 3 mom., 11 a §, 30 § 6 mom. och 34 § l mom. i lag 

135411997, 15 § 2 mom. och 16 §l mom. i lag 170511995 och 39 §i lag 132511999, samt 
fogas till 2 §, sådan den lyder i nämnda lag 135411997, ett nytt 4 m om., tilllagen ett nytt 2 b 

kap. och till 35 §, sådan den lyder i nämnda lagen 331 och 135411997, ett nytt 6 mom. som 
följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

2§ 

Lagens tillämpningsområde 

Om det i samband med ett ärende som 
gäller arbetsmarknadsstöd särskilt skall av
göras om en person skall anses vara bosatt i 
Finland, avgörs frågan enligt lagen om till
lämpning av lagstiftningen om bosätt
ningsbaserad social trygghet (157311993). I 
folkpensionsanstaltens beslut får ändring 
sökas enligt 13 § i nämnda lag. 

11 a§ 

Övriga förmåner 

När en person som avses i 2 § 2 mom. 

Arbetsmarknadsstöd kan, på det sätt som 
föreskrivs i denna lag och i förordning, be
talas till en i l mom. l eller 2 punkten av
sedd person som tagit emot heltidsarbete. 
Syftet är härvid att främja arbetstagarens 
sysselsättning. 

Om det i samband med ett ärende som 
gäller arbetsmarknadsstöd särskilt skall av
göras om en person skall anses vara bosatt i 
Finland, avgörs frågan enligt lagen om till
lämpning av lagstiftningen om bosätt
ningsbaserad social trygghet (157311993). I 
folkpensionsanstaltens beslut får ändring 
sökas enligt 13 § i nämnda lag. 

11 a§ 

Övriga förmåner 

När en person som avses i 2 § 2 mom. 
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Gällande lydelse 

deltar i arbetspraktik, betalas till honom er
sättning för resekostnader och kostnader för 
uppehälle under tiden för sådan arbetsprak
tik som avses i 6 §. Beträffande ersätt
ningen för uppehälle gäller vad som i l O § 2 
mom. bestäms om ersättning för uppehälle 
som betalas till den som deltar i arbets
kraftspolitisk vuxenutbildning. 

Föreslagen lydelse 

deltar i arbetspraktik, betalas till honom er
sättning för resekostnader och kostnader för 
uppehälle under tiden för sådan arbetsprak
tik som avses i 6 § till ett belopp av 30 
mark per dag. Ersättning för uppehälle be
talas dock inte till den som inte får arbets
marknadsstöd under tiden för arbetsprakti
ken. Beträffande ersättningen för uppehälle 
gäller i övrigt vad som i l O § 2 mo m. be
stäms om ersättning för uppehälle som beta
las till den som deltar i arbetskraftspolitisk 
vuxenutbildning. 

2 b kap. 

Resebidrag 

!2d § 

Förutsättningar för resebidrag 

Utan hinder av vad som bestäms i 13 § 
1-3 mom. kan arbetskraftsbyrån på ansö
kan och för att stödja sysselsättning av en 
person och ersätta betydande kostnader till 
följd av mottagande av arbete bestämma att 
arbetsmarknadsstöd skall betalas som rese
bidrag till den som får arbetsmarknadsstöd 
eller har rätt att få arbetsmarknadsstöd och 
som ingår ett arbetsavtal enligt l § lagen 
om arbetsavtal och som tar emot heltidsar
bete som varar i minst sex månader utanför 
sitt pendlingsområde enligt l O § l mom. la
gen om utkomstskydd för arbetslösa (rese
bidrag). 

För den som har rätt att få arbetsmark
nadsstöd gäller vad som bestäms i 12 a § 2 
mo m. 

Som heltidsarbete betraktas ett arbete där 
arbetstiden under en tid av en månad, un
der fyra på varandra följande kalender
veckor eller under en särskild utjämnings
period överskrider 75 procent av en hel
tidsanställd arbetstagares maximala arbets
tid inom branschen. 

Vad som i denna lag bestäms om resebi
drag på basis av arbetsavtalsförhållande 
tillämpas även på läroavtal enligt lagen om 
yrkesutbildning (63011998) och lagen om 

Il 
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Föreslagen lydelse 

yrkesinriktad vuxenutbildning ( 631 l 1998) 
samt på arbete som baserar sig på tjänste
förhållande. 

12 e§ 

Begränsningar i fråga om resebidraget 

Resebidrag betalas inte på grundval av 
ett sådant arbetsförhållande där arbetsgi
varen för lönekostnaderna har beviljats 
stöd av sysselsättningsanslag eller arbets
marknadsstöd enligt 2 a kap. 

Resebidrag betalas inte, om det arbets
förhållande som det baserar sig på har in
letts innan beslut om beviljande av bidraget 
fattats. 

12 f§ 

Stödets belopp 

I arbetsmarknadsstöd betalas fullt ar
betsmarknadsstöd enligt 23 § l och 2 mom. 

12 g§ 

Stödets varaktighet 

Utan hinder av vad som i 27 § bestäms 
om antalet arbets-, självrisk- eller arbets
marknadsstöddagar kan det bestämmas att 
arbetsmarknadsstöd skall betalas som rese
bidrag för högst två månader efter det att 
arbetsförhållandet inleddes och för fem da
gar i veckan. 

Om personen under stödperioden inte ar
betar i ett arbetsförhållande enligt 12 d §, 
skall betalningen av stödet omedelbart av
slutas. 

15 § 

Begränsningar av arbetsmarknadsstödet 

En person som är 17 år och inte har full- En person som är 17 år och inte har full-
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Gällande lydelse 

bordad yrkesutbildning vid en läroanstalt 
eller har avlagt en examen som avses i la
gen om yrkesexamina (306/94) är inte be
rättigad till arbetsmarknadsstöd. Begräns
ningen tillämpas inte under den tid han del
tar i sådan utbildning, arbetspraktik, arbets
prövning eller av arbetsförvaltningen ord
nad rehabilitering som avses i 2 kap. 

16 § 

Väntetid 

Till en person som avses i 2 § l punkten 
betalas arbetsmarknadsstöd när han, efter 
att ha anmält sig till arbetskraftsbyrån eller 
under en två års granskningsperiod före sin 
anmälan, i sammanlagt fem månader har 
varit i arbete, självständig företagare eller 
arbetslös arbetssökande hos arbetskraftsby
rån eller deltagit i sådan arbetspraktik, ut
bildning, arbetsprövning eller av arbetsför
valtningen ordnad rehabilitering som avses 
i 2 kap. Denna begränsning tillämpas inte 
på den som har kommit ut på arbetsmark
naden efter att ha fullbordat yrkesutbildning 
vid en läroanstalt eller efter att ha avlagt en 
examen som avses i lagen om yrkesexami
na. 

F öreslagen lydelse 

bordad yrkesutbildning vid en läroanstalt 
eller inte har avlagt en examen som avses i 
lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning är 
inte berättigad till arbetsmarknadsstöd. Be
gränsningen tillämpas inte under den tid 
personen deltar i sådan utbildning, arbets
praktik, arbetsprövning eller av arbets
förvaltningen ordnad rehabilitering som av
ses i 2 kap. 

16 § 

Väntetid 

Till en person som avses i 2 § l punkten 
betalas arbetsmarknadsstöd när han, efter 
att ha anmält sig till arbetskraftsbyrån eller 
under en två års granskningsperiod före sin 
anmälan, i sammanlagt fem månader har 
varit i arbete, självständig företagare eller 
arbetslös arbetssökande hos arbetskraftsby
rån eller deltagit i sådan arbetspraktik, ut
bildning, arbetsprövning eller av arbetsför
valtningen ordnad rehabilitering som avses 
i 2 kap. Denna begränsning tillämpas inte 
på den som har kommit ut på arbetsmark
naden efter att ha fullbordat yrkesutbildning 
vid en läroanstalt eller efter att ha avlagt en 
examen som avses i lagen om yrkesinriktad 
vuxenutbildning. 

30 § 

Folkpensionsanstaltens beslut samt sökande av ändring 

I beslut som gäller arbetsmarknadsstöd 
till arbetsgivaren får ändring inte sökas ge
nom besvär. I frågor som gäller undan
röjande av beslut och rättelse av fel iakttas i 
tillämpliga delar 33 och 33 a §. 

I beslut som gäller arbetsmarknadsstöd 
till arbetsgivaren eller arbetsmarknadsstöd 
som betalas som resebidrag får ändring 
inte sökas genom besvär. I frågor som gäll
er undanröjande av beslut och rättelse av fel 
iakttas i tillämpliga delar 33 och 33 a §. 
Den som är misshöjd med beslutet om åter
krav av arbetsmarknadsstöd som betalts 
som resebidrag får emellertid söka ändring 
däri genom besvär i enlighet med 2 och 3 
mo m. 
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

34 § 34 § 

Arbetskraftspolitiskt utlåtande Arbetskraftspolitiskt utlåtande 

Arbetskraftsbyrån eller arbetskraftskom
missionen skall till folkpensionsanstaltens 
lokalbyrå avge utlåtande om huruvida de 
förutsättningar för arbetsmarknadsstöd om 
vilka bestäms i 2 § 2 mom., 2 a kap., 13 och 
14 §, 15 § 2-4 mom., 16--22 §, 25 § 3 
mom. och 26 § 2 mom. föreligger eller inte. 
Utlåtande skall ges om de förutsättningar 
som bestäms i 15 § 4 mom. endast till den 
del som på arbetsmarknadsstödet tillämpas 
vad som i 4 a §, 5 § 1 mom. 3 punkten och 
2 mom. samt 5 a och 5 b § lagen om ut
komstskydd för arbetslösa bestäms om ar
betslöshetsdagpenning. 

Arbetskraftsbyrån eller arbetskraftskom
missionen skall till folkpensionsanstaltens 
lokalbyrå avge utlåtande om huruvida de 
förutsättningar för arbetsmarknadsstöd om 
vilka bestäms i 2 § 2 och 3 mom., 2 a kap., 
12 d och 12 e §, 12 g§ l mom., 13 och 14 
§, 15 § 2-4 mom., 16-22 §, 25 § 3 mom. 
och 26 § 2 mom. föreligger eller inte. Utlå
tande skall ges om de förutsättningar som 
bestäms i 15 § 4 mom. endast till den del på 
arbetsmarknadsstödet tillämpas vad som i 4 
a §, 5 § 1 mom. 3 punkten och 2 mom. samt 
5 a och 5 b § lagen om utkomstskydd för 
arbet_slösa bestäms om arbetslöshetsdag
pennmg. 

35 § 

Jlterkrav 

39 § 

Tillämpning av lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa 

Om inte något annat följer av denna lag, 
skall på arbetsmarknadsstöd tillämpas vad 
som i 6 §, lO§ l mom., 28 § 4 och 6 mom., 
32, 36, 36 a, 39 och 43 c § samt 44 § 3 
mom. lagen om utkomstskydd för arbetslö
sa bestäms om arbetslöshetsdagpenning och 

Om en person säger upp sig från sitt ar
bete eller genom sitt förfarande orsakar att 
arbetsförhållandet avslutas inom sex måna
der efter det att det arbetsförhållande in
leddes på basis av vilket resebidrag har be
talts, återkrävs resebidraget, om återkrav 
inte är oskäligt. På återkrav av arbets
marknadsstöd som betalts som resebidrag 
tillämpas i övrigt 1-4 mom. 

39 § 

Tillämpning av lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa 

Om inte något annat följer av denna lag, 
skall på arbetsmarknadsstöd tillämpas vad 
som i 6 §, 10 §l mom., 28 § 4 och 6 mom., 
32, 36 a, 39 och 43 c § samt 44 § 3 mom. 
lagen om utkomstskydd för arbetslösa be
stäms om arbetslöshetsdagpenning och 
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Gällande lydelse 

ärenden som gäller utkomstskydd för ar
betslösa. 

Föreslagen lydelse 

ärenden som gäller utkomstskydd för ar
betslösa. 

Denna lag träder i kraft den l januari 
2001. Lagens 11 a § tillämpas på ersätt
ningar för uppehälle vilka gäller tiden efter 
ikrpftträdandet. 

Atgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

15 




