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UF-centret betalar ut startpeng för maximidagar under oförutsägbara omständigheter
orsakade av coronavirusepidemins undantagsförhållande.
Regeringen godkände den 16.4.2020 om en tillfällig ändring av statsrådets förordning om offentlig
arbetskrafts- och företagsservice enligt vilken startpeng kan betalas ut till den företagare som får
startpeng även för de dagar då företagaren på grund av coronavirusepidemin inte kan arbeta i sitt
företag. Förordningen gör det möjligt för de företagare som får startpeng att säkra försörjningen med
startpeng i en stor utsträckning som påverkar samhälle, företag och individer i exceptionella
omständigheter, vilket företagare inte har kunnat förutse när verksamheten påbörjades.
För de företagare som får startpeng under coronavirusepidemin säkerställs försörjningen således av
startpeng i stället för utkomstskydd för arbetslösa, även om företagaren inte tillfälligt kunde bedriva
sin verksamhet eller mängden arbete som utförts i företaget skulle ha minskat. Om den som beviljats
startpeng har möjlighet att bedriva sin verksamhet till exempel vissa dagar i veckan, även om det
inte skulle finnas arbete på heltid på grund av coronavirusepidemin, skulle startpeng också betalas
ut för de dagar då företagaren inte arbetar för sitt företag.
Förordningen träder i kraft den 17.4.2020 och kommer att gälla till och med den 30.6.2020. Denna
förordning tillämpas startpeng som betalas ut för perioden 16.3. - 30.6.2020.
Regeringens proposition om en förlängning av maximitid för startpengs perioden kommer
vecka 17.
På grund av coronavirusepidemin är det också planerat att förlänga maximitiden för startpeng från
12 månader till 18 månader. Förändringen skulle säkerställa möjligheten för de företagare som
beviljats startpeng att starta och etablera sitt företag trots den tillfälliga försämringen av
driftsförhållandena orsakade av coronavirusepidemin.
Regeringens proposition beredd av arbets- och näringsministeriet skall träda i kraft så snart som
möjligt och den skulle gälla till och med den 30.6.2021. Förslaget av regeringens proposition kommer
att meddelas så snart det träder i kraft på te-tjanster.fi nätsidan:
http://www.te-tjanster.fi/te/sv/index.html
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