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ANSÖKAN OM SYSSELSÄTTNINGSPREMIE

FO-nummer

Arbets- och näringsbyrån kan bevilja sysselsättningspremie till en arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet och som 
anställer en arbetstagare i ett anställningsförhållande som gäller tills vidare. För att sysselsättningspremie ska beviljas 
förutsätts det att arbetsgivaren tidigast 1.9.2018 1) har beviljats lönesubvention 2) samt att arbetsgivaren och arbetstagaren som 
anställts med stöd av subventionen ingår ett arbetsavtal där arbetstiden överstiger 80 procent av den inom branschen 
tillämpade maximitiden för arbetstagare i heltidsarbete. Anställningsförhållandet ska börja under lönesubventionsperioden eller 
omedelbart när lönesubventionsperioden går ut och anställningsförhållandet ska vara i kraft när ansökan om premie görs. 
  
Premien ska ansökas hos arbets- och näringsbyrån inom tre månader efter utgången av den kalendermånad när arbetsavtalet 
om tillsvidareanställning ingicks. Arbets- och näringsbyråernas kontaktuppgifter http://toimistot.te-palvelut.fi/sv 

Arbetsgivare
1. Uppgifter om sökanden

Gatuadress

Postnummer Postanstalt

Kontaktperson (person som ger tilläggsuppgifter om denna ansökan)

Telefonnummer E-postadress 

IBAN-kontonummer Bankens BIC-kod

Kontonumret har ändrats
Referensnummer

2. Uppgifter om anställningen
Lönesubventionsbeslutets nummer och datum

Person som anställts med stöd av subventionen Personbeteckning

Anställningsförhållandet har ingåtts så att det gäller tills vidare genast när det lönesubventionerade arbetet inleds.
Anställningsförhållandet har ändrats från att vara tidsbundet till att gälla tills vidare under lönesubventionsperioden,

ändringsdatum         /           20 (dd/mm/åååå)

Arbetstiden enligt arbetsavtalet överstiger 80 procent av den inom branschen tillämpade maximiarbetstiden för
arbetstagare i heltidsarbete.

Ett arbetsavtal som ingåtts efter lönesubventionsperiodens slut berättigar inte till sysselsättningspremie, och inte heller ett 
arbetsavtal enligt vilket arbetet ska inledas först efter lönesubventionsperiodens slut. Arbets- och näringsbyrån begär vid behov 
att få se arbetsavtalet.

Arbetstid/vecka Tillämpat kollektivavtal

Regelbunden maximiarbetstid enligt kollektivavtalet
Inget kollektivavtal tillämpas

3. De minimis-stöd som arbetsgivaren har beviljats
Har den som ansöker om premie beviljats de minimis-stöd under det innevarande och de två föregående beskattningsåren? 3)

Nej Ja

Beviljare av stödet Stödform (t.ex. understöd 
eller räntestöd) Beviljat stödbelopp, € År för beviljande

http://toimistot.te-palvelut.fi/sv
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4. Underskrift
Vi försäkrar att uppgifterna som lämnats i ansökan är riktiga

Underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum

5. Arbets- och näringsbyråns beslut

Lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) 12 kap. 10 § 
  
Statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (1073/2012) 6 kap. 17 a §

Sökanden beviljas sysselsättningspremie till ett belopp av 4 000 euro. Premien är ett de minimis-stöd.
Sökanden beviljas inte sysselsättningspremie.

Motivering

Sakkunnig vid arbets- och näringsbyrån som behandlat ärendet 

Telefon E-post

Adress

Postnummer Postanstalt

Ort och datum Underskrift

Namnförtydligande

Arbets- och näringsbyrån registrerar information om beslutet i arbets- och näringsbyråns kunddatasystem (URA).

Den som är missnöjd med beslutet kan söka rättelse i beslutet hos arbets- och näringsbyrån inom 30 dagar från att beslutet 
har delgivits. En anvisning om rättelseyrkande har fogats till beslutet. Rättelse i beslutet får dock inte sökas och beslutet får 
inte överklagas om beslutet gäller förvägran av stöd av anslagsrelaterade orsaker.

3) Med de minimis-stöd avses sådant stöd som specificeras i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen 
av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. En arbetsgivare som 
bedriver näringsverksamhet får beviljas de minimis-stöd till ett belopp av högst 200 000 euro under det innevarande och de två 
föregående beskattningsåren. Ett undantag från huvudregeln är att de minimis-stöd kan beviljas endast i begränsad 
utsträckning till följande branscher: fiskeri- och vattenbruk (de minimis-gräns 30 000 euro) och primärproduktion inom 
jordbrukssektorn (de minimis-gräns 15 000 euro). Inom persontrafiken på väg är maximigränsen för de minimis-stöd 200 000 
euro, men företag som utför godstransporter på väg för annans räkning kan beviljas högst 100 000 euro under tre 
beskattningsår. De minimis-stöd kan inte alls beviljas för 1) stöd med anknytning till främjande av export eller exportmängder, 
2) verksamhet som gynnar inhemska produkter på bekostnad av importerade produkter samt 3) anskaffning av fordon avsedda 
för godstransporter till företag som utför godstransporter på väg för annans räkning. Stödmottagaren ansvarar för att det 
sammanlagda beloppet av de minimis-stöd som utbetalas av olika aktörer (t.ex. ministerier, ämbetsverk som lyder under 
ministerierna, Finnvera Abp, kommuner, landskapsförbund) inte överstiger de ovan nämnda maximibeloppen.

1) Lönesubventionen ska vara beviljad i enlighet med 7 kap. 8 § 2, 3 eller 4 punkten i lagen om offentlig arbetskrafts- och 
företagsservice (916/2012). Enligt punkt 2 beviljas lönesubvention till högst 40 procent, om den som anställs med 
subventionen har varit arbetslös i minst 12 månader under de senaste 14 månaderna omedelbart före beviljandet av 
lönesubventionen. Enligt punkt 3 och 4 beviljas lönesubvention till högst 50 procent, om den som anställs med subventionen 
har varit arbetslös i minst 24 månader under de senaste 28 månaderna omedelbart före beviljandet av lönesubventionen eller 
om den som anställs med subventionen har en skada eller sjukdom som väsentligt och permanent eller varaktigt minskar 
produktiviteten i de arbetsuppgifter som erbjuds..

2) Om det lönesubventionerade arbetet har inletts 1.9–31.12.2018 förutsätts för beviljande av lönesubvention att arbetsavtalet 
ändras så att det gäller tills vidare när förordningen har trätt i kraft, dvs. efter 1.1.2019.
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ANSÖKAN OM SYSSELSÄTTNINGSPREMIE
Arbets- och näringsbyrån kan bevilja sysselsättningspremie till en arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet och som anställer en arbetstagare i ett anställningsförhållande som gäller tills vidare. För att sysselsättningspremie ska beviljas förutsätts det att arbetsgivaren tidigast 1.9.2018 1) har beviljats lönesubvention 2) samt att arbetsgivaren och arbetstagaren som anställts med stöd av subventionen ingår ett arbetsavtal där arbetstiden överstiger 80 procent av den inom branschen tillämpade maximitiden för arbetstagare i heltidsarbete. Anställningsförhållandet ska börja under lönesubventionsperioden eller omedelbart när lönesubventionsperioden går ut och anställningsförhållandet ska vara i kraft när ansökan om premie görs.
 
Premien ska ansökas hos arbets- och näringsbyrån inom tre månader efter utgången av den kalendermånad när arbetsavtalet om tillsvidareanställning ingicks. Arbets- och näringsbyråernas kontaktuppgifter http://toimistot.te-palvelut.fi/sv 
1. Uppgifter om sökanden
2. Uppgifter om anställningen
ändringsdatum
        /           20 
(dd/mm/åååå)
arbetstagare i heltidsarbete.
Ett arbetsavtal som ingåtts efter lönesubventionsperiodens slut berättigar inte till sysselsättningspremie, och inte heller ett arbetsavtal enligt vilket arbetet ska inledas först efter lönesubventionsperiodens slut. Arbets- och näringsbyrån begär vid behov att få se arbetsavtalet.
3. De minimis-stöd som arbetsgivaren har beviljats
Har den som ansöker om premie beviljats de minimis-stöd under det innevarande och de två föregående beskattningsåren? 3)
Beviljare av stödet
Stödform (t.ex. understöd
eller räntestöd)
Beviljat stödbelopp, €
År för beviljande
4. Underskrift
Underskrift
Namnförtydligande
5. Arbets- och näringsbyråns beslut
Lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) 12 kap. 10 §
 
Statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (1073/2012) 6 kap. 17 a §
Underskrift
Namnförtydligande
Arbets- och näringsbyrån registrerar information om beslutet i arbets- och näringsbyråns kunddatasystem (URA).
Den som är missnöjd med beslutet kan söka rättelse i beslutet hos arbets- och näringsbyrån inom 30 dagar från att beslutet har delgivits. En anvisning om rättelseyrkande har fogats till beslutet. Rättelse i beslutet får dock inte sökas och beslutet får inte överklagas om beslutet gäller förvägran av stöd av anslagsrelaterade orsaker.
3) Med de minimis-stöd avses sådant stöd som specificeras i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. En arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet får beviljas de minimis-stöd till ett belopp av högst 200 000 euro under det innevarande och de två föregående beskattningsåren. Ett undantag från huvudregeln är att de minimis-stöd kan beviljas endast i begränsad utsträckning till följande branscher: fiskeri- och vattenbruk (de minimis-gräns 30 000 euro) och primärproduktion inom jordbrukssektorn (de minimis-gräns 15 000 euro). Inom persontrafiken på väg är maximigränsen för de minimis-stöd 200 000 euro, men företag som utför godstransporter på väg för annans räkning kan beviljas högst 100 000 euro under tre beskattningsår. De minimis-stöd kan inte alls beviljas för 1) stöd med anknytning till främjande av export eller exportmängder, 2) verksamhet som gynnar inhemska produkter på bekostnad av importerade produkter samt 3) anskaffning av fordon avsedda för godstransporter till företag som utför godstransporter på väg för annans räkning. Stödmottagaren ansvarar för att det sammanlagda beloppet av de minimis-stöd som utbetalas av olika aktörer (t.ex. ministerier, ämbetsverk som lyder under ministerierna, Finnvera Abp, kommuner, landskapsförbund) inte överstiger de ovan nämnda maximibeloppen.
1) Lönesubventionen ska vara beviljad i enlighet med 7 kap. 8 § 2, 3 eller 4 punkten i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012). Enligt punkt 2 beviljas lönesubvention till högst 40 procent, om den som anställs med subventionen har varit arbetslös i minst 12 månader under de senaste 14 månaderna omedelbart före beviljandet av lönesubventionen. Enligt punkt 3 och 4 beviljas lönesubvention till högst 50 procent, om den som anställs med subventionen har varit arbetslös i minst 24 månader under de senaste 28 månaderna omedelbart före beviljandet av lönesubventionen eller om den som anställs med subventionen har en skada eller sjukdom som väsentligt och permanent eller varaktigt minskar produktiviteten i de arbetsuppgifter som erbjuds..
2) Om det lönesubventionerade arbetet har inletts 1.9–31.12.2018 förutsätts för beviljande av lönesubvention att arbetsavtalet ändras så att det gäller tills vidare när förordningen har trätt i kraft, dvs. efter 1.1.2019.
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