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Statsunderstödslagen (688/2001) 
Statsunderstöd som kan användas till lönekostnader kan endast av särskilt vägande skäl beviljas en sökande 
eller hens representant, som genom en lagakraftvunnen dom har dömts till straff för anlitande av utländsk 
arbetskraft som saknar tillstånd, eller för utlänningsförseelse av arbetsgivare, det år som statsunderstödet 
beviljats eller de två föregående åren. Det samma gäller om sökande genom ett lagakraftvunnet beslut 
påförts en påföljdsavgift för att ha anställt arbetstagare som vistas i landet olagligt. 
 
Med den sökandes representant avses en medlem i ett lagstadgat eller annat beslutande organ hos en 
juridisk person som är arbetsgivare, eller den som i arbetsgivarens ställe leder eller övervakar arbetet (till 
exempel medlemmar i ett aktiebolags styrelse, ledamöter i kommunfullmäktige eller kommunstyrelse). 
 
Med lönekostnader avses till exempel utgifterna för att avlöna en person i arbetsavtals- eller 
tjänsteförhållande. Som lönekostnader betraktas inte till exempel köptjänster från utomstående bolag. 

 
 
FÖRSÄKRAN 
 
Som sökande av statsunderstöd från utrikesministeriet intygar vi att  
 

 1) den sökande eller hens representant som avses i kap. 47, 8 § 1 mom. 2 punkten i 
strafflagen,(39/1889) inte med lagakraftvunnen dom har dömts till straff för ett brott som avses i 47 
kap. 6 a § (anlitande av utländsk arbetskraft som saknar tillstånd) det år som statsunderstödet 
beviljats eller de två föregående åren 

 2) den sökande eller hens representant som avses i 47 kap. 8 § 1 mom. 2 punkten i strafflagen, inte 
med lagakraftvunnen dom har dömts till straff för ett brott som avses i 186 § i utlänningslagen 
(301/2004) (utlänningsförseelse av arbetsgivare) det år som statsunderstödet beviljats eller de två 
föregående åren 

 3) den sökande genom ett lagakraftvunnet beslut, inte har påförts sådan påföljdsavgift som avses i 
11 a kap. 3 § i arbetsavtalslagen (55/2001) det år som statsunderstödet beviljats eller de två 
föregående åren. 
 

Underskrift och namnförtydligande för person/personer med namnteckningsrätt i den sökande 
organisationens namn 

 

____________________________________________ 
Namn 
 
 
____________________________________________ 
Underskrift 

 

____________________________________________ 
Namnförtydligande 

 

 
Ort och datum 
____________________________________________ 


