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Del 1, den egentliga arbetsgivaren fyller i

MEDDELANDE OM ÖVERFÖRING AV ARBETSTAGARE SOM SKA ANSTÄLLAS/HAR

ARBETSGIVARE (ANVÄNDARFÖRETAG)

Den egentliga arbetsgivaren lämnar in alla delar av meddelandet till försöksområdets kommun innan 
den som ska anställas/ har anställts med lönesubventionen överförs till arbetsuppgifter hos en annan 
arbetsgivare.

Namn

ANSTÄLLTS MED LÖNESUBVENTION TILL ARBETSUPPGIFTER HOS EN ANNAN

Egentlig arbetsgivare (arbetsgivare som ansöker om/får lönesubvention)
FO-nummer

Adress Postinumero

Postanstalt Kontaktperson

Telefon E-post

Användarföretag (arbetsgivare för vars uppgifter den som ska anställas/har anställts med subvention ska

Namn FO-nummer

Arbetsgivarsektor I Adress

Postnummer Postanstalt

Kontaktperson

Telefon E-post

överföras)

Arbetstagare
Namn Personbeteckning

Uppgifter om arbetet
Startdatum Slutdatum Daglig arbetstid

Annat som överenskommits om arbetstiderna

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Ersättningar mellan den egentliga arbetsgivaren och användarföretaget
Betalar användarföretaget ersättning för den överförda arbetstagaren till den egentliga arbetsgivaren?

Nej Ja

Ersättningens storlek  euro i månaden II
Underskrift

Underskrift (person som har rätt att teckna organisationens firma)

Namnförtydligande

Ort och datum

Ställning i organisationen

Vi försäkrar att de uppgifter vi lämnat är riktiga.
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Del 2, den arbetstagare som ska överföras fyller i

ARBETSTAGARENS SAMTYCKE TILL ÖVERFÖRING TILL UPPGIFTER HOS 

Underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum

Jag samtycker till att min egentliga arbetsgivare överför mig till uppgifter hos användarföretaget enligt det som anges ovan.

ANVÄNDARFÖRETAGET
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Del 3, användarföretaget fyller i

ANVÄNDARFÖRETAGETS REDOGÖRELSE FÖR ATT VILLKOREN FÖR ÖVERFÖRING

Denna fråga gäller företag samt sådana arbetsgivare som tar den överförda arbetstagaren till uppgifter som gäller försäljning av 
produkter eller tjänster eller uppgifter i samband med produktion.

Har arbetsgivaren sagt upp arbetstagaren på grund av produktionsmässiga eller ekonomiska orsaker på så sätt att 
arbetstagarens uppsägningstid har gått ut 12 månader innan ansökan om lönesubventionsstöd? III

nej ja

Om ni svarade ”ja", svara också på följande fråga: 
Har den uppsagda arbetstagaren återanställts före överföringen?

ja nej

UPPFYLLS

 Användarföretaget försäkrar, att det inte på ett väsentligt sätt  har försummat sin skyldighet att betala lön eller sin skyldighet 
att betala skatter eller lagstadgade avgifter

Underskrift (person som har rätt att teckna organisationens firma)

Namnförtydligande

Ort och datum

Vi ansvarar för inskolningen av den överförda arbetstagaren i arbetsuppgifterna, ledningen och övervakningen av arbetet samt 
säkerheten i arbetet på arbetsplatsen.   
Vi försäkrar att de uppgifter som lämnats i redogörelsen är riktiga.
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Mer information  
  

-     Lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 916/2012 
  

-     Arbets- och näringsministeriets anvisning om tillämpningen av lagen och förordningen om offentlig 
arbetskrafts- och företagsservice 

  
-     Arbetsavtalslagen 55/2001 
   
-     Arbetarskyddslagen 738/2002 
  
-     Lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen

i   Företag, annan privat sammanslutning t.ex. förening eller stiftelse, kommun/samkommun, staten, privatperson/hushåll 
 
ii  Lönesubventionen får inte snedvrida konkurrensen mellan andra som erbjuder samma produkter eller tjänster. Här frågas om 
   ersättningens storlek därför att försöksområdets kommun ska kunna bedöma om den ersättning som betalas för den   
   arbetstagare som ska överföras är av sådan storlek att den inte medför snedvridning av konkurrensen. 
 
iii Om ett användarföretag som bedriver näringsverksamhet av produktionsorsaker eller av ekonomiska orsaker har sagt upp en 

   arbetstagare vars uppsägningstid har löpt ut under de 12 månader som föregår överföringen, är överföringen ändå möjlig om 
   användarföretaget har återanställt den uppsagda arbetstagaren i anställningsförhållande före överföringen. 

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2012/20120916
https://www.finlex.fi/sv/viranomaiset/normi/540001/42910
https://www.finlex.fi/sv/viranomaiset/normi/540001/42910
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2001/20010055
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2002/20020738
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MEDDELANDE OM ÖVERFÖRING AV ARBETSTAGARE SOM SKA ANSTÄLLAS/HAR
ARBETSGIVARE (ANVÄNDARFÖRETAG)
Den egentliga arbetsgivaren lämnar in alla delar av meddelandet till försöksområdets kommun innan den som ska anställas/ har anställts med lönesubventionen överförs till arbetsuppgifter hos en annan arbetsgivare.
ANSTÄLLTS MED LÖNESUBVENTION TILL ARBETSUPPGIFTER HOS EN ANNAN
Egentlig arbetsgivare (arbetsgivare som ansöker om/får lönesubvention)
Användarföretag (arbetsgivare för vars uppgifter den som ska anställas/har anställts med subvention ska
överföras)
Arbetstagare
Uppgifter om arbetet
Ersättningar mellan den egentliga arbetsgivaren och användarföretaget
Betalar användarföretaget ersättning för den överförda arbetstagaren till den egentliga arbetsgivaren?
Ersättningens storlek
 euro i månaden II
Underskrift
Underskrift (person som har rätt att teckna organisationens firma)
Namnförtydligande
Vi försäkrar att de uppgifter vi lämnat är riktiga.
Del 2, den arbetstagare som ska överföras fyller i
ARBETSTAGARENS SAMTYCKE TILL ÖVERFÖRING TILL UPPGIFTER HOS 
Underskrift
Namnförtydligande
Jag samtycker till att min egentliga arbetsgivare överför mig till uppgifter hos användarföretaget enligt det som anges ovan.
ANVÄNDARFÖRETAGET
Del 3, användarföretaget fyller i
ANVÄNDARFÖRETAGETS REDOGÖRELSE FÖR ATT VILLKOREN FÖR ÖVERFÖRING
Denna fråga gäller företag samt sådana arbetsgivare som tar den överförda arbetstagaren till uppgifter som gäller försäljning av produkter eller tjänster eller uppgifter i samband med produktion.
Har arbetsgivaren sagt upp arbetstagaren på grund av produktionsmässiga eller ekonomiska orsaker på så sätt att arbetstagarens uppsägningstid har gått ut 12 månader innan ansökan om lönesubventionsstöd? III
Om ni svarade ”ja", svara också på följande fråga:
Har den uppsagda arbetstagaren återanställts före överföringen?
UPPFYLLS
att betala skatter eller lagstadgade avgifter
Underskrift (person som har rätt att teckna organisationens firma)
Namnförtydligande
Vi ansvarar för inskolningen av den överförda arbetstagaren i arbetsuppgifterna, ledningen och övervakningen av arbetet samt säkerheten i arbetet på arbetsplatsen.  
Vi försäkrar att de uppgifter som lämnats i redogörelsen är riktiga.
Mer information 
 
-     Lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 916/2012
 
-     Arbets- och näringsministeriets anvisning om tillämpningen av lagen och förordningen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
 
-     Arbetsavtalslagen 55/2001
          
-     Arbetarskyddslagen 738/2002
 
-     Lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen
i   Företag, annan privat sammanslutning t.ex. förening eller stiftelse, kommun/samkommun, staten, privatperson/hushåll
ii  Lönesubventionen får inte snedvrida konkurrensen mellan andra som erbjuder samma produkter eller tjänster. Här frågas om 
   ersättningens storlek därför att försöksområdets kommun ska kunna bedöma om den ersättning som betalas för den  
   arbetstagare som ska överföras är av sådan storlek att den inte medför snedvridning av konkurrensen.
iii Om ett användarföretag som bedriver näringsverksamhet av produktionsorsaker eller av ekonomiska orsaker har sagt upp en
   arbetstagare vars uppsägningstid har löpt ut under de 12 månader som föregår överföringen, är överföringen ändå möjlig om
   användarföretaget har återanställt den uppsagda arbetstagaren i anställningsförhållande före överföringen.
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