Statsrådets förordning
om ändring av 16 a § i statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna (1373/2018) 16 a §
3 mom., sådant det lyder i förordning 847/2021, och
fogas till 16 a §, sådan den lyder i förordningarna 734/2021 och 847/2021, ett nytt 4 mom.
som följer:
16 a §
Verksamhetsområdet för Nylands arbets- och näringsbyrå i vissa uppgifter
——————————————————————————————
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. 2, 7 och 9 punkten ger varje arbets- och
näringsbyrå inom sitt eget verksamhetsområde ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om tillämpningen av 2 kap. 5 a och 10 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och om de förutsättningar
för erhållande av arbetslöshetsförmåner som avses i de paragraferna, samt om det återfående av
rätten till förmån som avses i 2 a kap. 10 § 2 och 3 mom. i den lagen.
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. 7 punkten kan varje arbets- och näringsbyrå
inom sitt eget verksamhetsområde ge ett arbetskraftspolitiskt utlåtande i fråga om följande studier enligt 2 kap. 10 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa:
1) studier som avses i 1–4 och 6 punkten i det momentet,
2) studier som avses i 5 punkten i det momentet och vars omfattning enligt studieplanen är
mindre än fem studiepoäng, tre studieveckor eller 4,5 kompetenspoäng,
3) studier som avses i 7 punkten i det momentet och vars omfattning enligt undervisningsprogrammet är mindre än 25 veckotimmar.
———
Denna förordning träder i kraft den 11 juli 2022.
Varje arbets- och näringsbyrå ger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om det återfående av rätten
till förmån som avses i 2 a kap. 14 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
(1290/2002), sådant momentet lyder i lag 918/2012, och i 3 mom., sådant momentet lyder i lag
288/2012.
Helsingfors den 8 juli 2022

Kommunikationsminister Timo Harakka

Specialsakkunnig Noora Santala
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