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 BEGÄRAN OM UTLÅTANDE  TEM155:00/2020  

 14.1.2021 VN/28640/2020-TEM-1 

Enligt sändlista   

   

   

 

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM ETT UTKAST TILL REGERINGENS PROPOSITION MED 
FÖRSLAG TILL LAGAR OM ÄNDRING AV LAGEN OM ETT KOMMUNFÖRSÖK SOM GÄL-
LER FRÄMJANDE AV SYSSELSÄTTNINGEN, 9 KAP. 5 § OCH 14 KAP. I LAGEN OM OF-
FENTLIG ARBETSKRAFTS- OCH FÖRETAGSSERVICE, 2  KAP. 13 A § I LAGEN OM UT-
KOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA SAMT 9 § I LAGEN OM SEKTORSÖVERGRIPANDE 
SAMSERVICE SOM FRÄMJAR SYSSELSÄTTNINGEN  

 
Inledning Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till re-

geringens proposition med förslag om ändring av lagen om ett kom-
munförsök som gäller främjande av sysselsättningen (1269/2020), la-
gen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012), lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) och lagen om sektorsö-
vergripande samservice som främjar sysselsättningen (1369/2014). 
Utlåtanden kan lämnas fram till den 26 februari 2021. 

 
Bakgrund Kommunförsöken för att främja sysselsättningen inleds den 1 mars 

2021. I samband med att riksdagen antog lagen om ett kommunförsök 
förutsatte riksdagen att regeringen bereder bestämmelser som gör det 
möjligt att av grundad anledning överföra hanteringen av kundrelat-
ioner från försökskommunerna till arbets- och näringsbyrån. Riksda-
gen förutsatte också att regeringen bereder bestämmelser som gör 
det möjligt att överföra flera uppgifter inom utkomstskyddet för arbets-
lösa från arbets- och näringsbyråerna till försökskommunerna. I utkas-
tet till propositionen föreslås att dessa ändringar tas in i lagen om ett 
kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen. 
 
Under och efter riksdagsbehandlingen av lagen om ett kommunförsök 
har det framkommit också vissa andra ändringsbehov som har beak-
tats i propositionsutkastet. Ändringsförslagen gäller bland annat sö-
kande av ändring i beslut om kostnadsersättning enligt prövning samt 
rätten för tjänstemän i en samkommun som bildats av kommunerna 
inom försöksområdet att använda kundinformationssystemet URA och 
rätten att använda kundregistret över sektorsövergripande samservice 
(TYPPI-registret). 
 

Anvisningar   Vänligen lämna utlåtandena genom att besvara den begäran om ut-
låtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandena behöver 
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inte skickas in separat per e-post eller post. Arbets- och näringsmi-
nisteriet önskar att utlåtandena disponeras enligt rubrikerna i begä-
ran om utlåtande: 

 Allmän respons om utkastet till proposition 

 Kommentarer om förslagen om ändring av lagen om ett kommun-
försök som gäller främjande av sysselsättningen 

o Överföring av flera uppgifter inom utkomstskyddet för ar-
betslösa  

o Överföring av hanteringen av kundrelationer under försöket 
o Övriga ändringar 

 Kommentarer om förslagen om ändring av lagen om offentlig ar-
betskrafts- och företagsservice 

 Kommentarer om förslagen om ändring av lagen om utkomstskydd 
för arbetslösa 

 Kommentarer om förslagen om ändring av lagen om sektorsöver-
gripande samservice som främjar sysselsättningen 

 
För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig 
och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjäns-
ten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvis-
ningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan 
begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi. 
 
Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtanden. OBS! 
Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och läggs ut på tjänsten 
utlåtande.fi. 
 

Tidsfrist Remisstiden löper ut den 26 februari 2021. 
 
Beredare Ytterligare upplysningar ges av regeringssekreterare Meri Pensamo 

och i frågor som gäller utkomstskyddet för arbetslösa av regerings-
sekreterare Eeva Vartio, e-post: fornamn.efternamn@tem.fi. 

 
Länkar  Projektets webbplats: 

https://tem.fi/hankesivu?tunnus=TEM155:00/2020  
 
 

 
Överdirektör  Marja-Riitta Pihlman 

 
 
   
 Regeringssekreterare Meri Pensamo 
 
 
SÄNDLISTA Arbets- och näringsbyråerna 

Närings-, trafik- och miljöcentralerna 
NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- 
och förvaltningscenter 
Arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter 
Social- och hälsovårdsministeriet 
Finansministeriet 
Justitieministeriet 
Undervisnings- och kulturministeriet 
Utbildningsstyrelsen 
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Riksdagens justitieombudsman 
Justitiekanslern i statsrådet 
Dataombudsmannens byrå 
Folkpensionsanstalten 
Arbetslöshetskassornas Samorganisation rf 
Finansinspektionen 
Sysselsättningsfonden 
Försäkringsdomstolen 
Besvärsnämnden för social trygghet 
Finlands näringsliv rf 
Statens arbetsmarknadsverk 
KT Kommunarbetsgivarna 
Företagarna i Finland rf 
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf 
Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf 
Akava ry 
Arbets- och näringsförvaltningens personalförbund ANPF rf 
Fackförbundet Pro rf 
Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf 
Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf 
Finlands Kommunförbund 
Kommuner som deltar i kommunförsöket för att främja sysselsätt-
ningen 

 Työttömien Keskusjärjestö ry 
 SOSTE Finlands social och hälsa rf 


