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Svar på skriftligt spörsmål om rese- och inkvarteringsersättningar till
arbetssökande och ersättning för barnavård
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 202/2015 rd undertecknat av riksdagsledamot Krista Mikkonen/gröna:
Vad avser regeringen göra i anslutning till förnyandet av arbetskraftsservicen eller i något annat sammanhang så att de nämnda sysselsättningsfrämjande åtgärderna också står
till andra arbetssökandes förfogande än de som anses vara arbetslösa arbetssökande?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Bestämmelser om ersättning för rese- och logikostnader finns i lagen om offentlig arbetskraftsoch företagsservice (916/2012). Arbets- och näringsbyrån kan bevilja ersättning för rese- och
logikostnader till en arbetslös arbetssökande som söker arbete. Ett villkor för att resekostnaderna ska ersättas är att det med tanke på tillgången på arbetskraft och sysselsättningen för den arbetslösa ska anses ändamålsenligt att kostnaderna ersätts. Närmare bestämmelser om ersättning
för kostnader finns i statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
(1073/2012).
För ersättning av rese- och logikostnader används sysselsättningsanslag i statens budget i huvudklassen arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde avsedda för främjande av sysselsättning och bekämpning av arbetslöshet. Det har ansetts motiverat att begränsa ersättningen av
rese- och logikostnader i anslutning till arbetssökande till att stödja de arbetssökande som har
störst behov av ekonomiskt stöd. På ovan nämnda grund betalas ersättning för rese- och logikostnader till arbetslösa arbetssökande som enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa
(1290/2002) är skyldiga att ta emot arbete men vars ekonomiska möjligheter att resa är svaga.
De som förvärvsarbetar får lön, och därför har de inte ansetts ha behov av ekonomiskt stöd för
kostnader i anslutning till att söka ett nytt arbete. Det anses inte arbetskraftspolitiskt ändamålsenligt att stödja resor i anslutning till arbetssökande i fråga om dem som är sysselsatta på heltid i
företagsverksamhet eller i eget arbete eller studerar på heltid (inklusive frivilliga studier som
stöds med arbetslöshetsförmån). Till exempel söker studerande i allmänhet sommarjobb och
dessa arbeten tillsätts även utan ersättning för resekostnader. Efter att företagsverksamhet, eget
arbete eller studier upphör kan kostnader som föranleds av arbetssökande också ersättas för dessa personer om övriga förutsättningar uppfylls.
Det finns inget hinder för ersättning av rese- och logikostnader för en förälder som vårdar ett
barn hemma och som är på väg ut i arbetslivet. Då krävs att personen anmäler sig som arbetssö-
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kande till arbets- och näringsbyrån före resan och att han eller hon kan anses som arbetslös i
enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. En förälder som vårdar ett
barn hemma är arbetslös enligt ovan nämnda lag, om han eller hon inte står i ett giltigt anställningsförhållande eller inte är sysselsatt på heltid i företagsverksamhet eller i eget arbete på det
sätt som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller inte är studerande på heltid.
Kostnader för ordnande av vård av barn under en arbetsintervju eller för att ingå ett arbetsavtal
ersätts inte som kostnader för arbetssökande. Bestämmelserna om ersättning för kostnader för
arbetssökande förnyades från och med början av 2013 då man senast utvärderade hur pass ändamålsenlig ersättningen av kostnaderna är. Regeringen har inga planer på att utvidga ersättningen av rese- och logikostnader i anslutning till arbetssökande så att den utöver arbetslösa
arbetssökande dessutom omfattar övriga arbetssökande och inte heller utvidga de kostnader som
ersätts så att dessa omfattar andra kostnader utöver rese- och logikostnader.
Helsingfors 19.10.2015
Justitie- och arbetsminister Jari Lindström

