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 I enlighet med lagtingets beslut1 föreskrivs:

1 §
Lagens tillämpningsområde

 Vid skötseln av de uppgifter som Ålands 
arbetsmarknads- och studieservicemyndighet 
har enligt landskapslagen (2006:8) om 
arbetsmarknadspolitisk verksamhet tilläm-
pas 13 och 13 a kap. i lagen om offentlig arbets-
krafts- och företagsservice (FFS 916/2012) 
då i rikslagen avsedda uppgifter behandlas 
och informationssystemtjänster används av 
myndigheten, om inte annat följer av denna 
lag.
 Vid arbetsmarknads- och studieservice-
myndighetens skötsel av de uppgifter som 
avses i 1 mom. ska även lagen om offentlighet 
i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) 
iakttas i tillämpliga delar. Vid behandlingen 
av personuppgifter gäller det som föreskrivs 
i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd 
för fysiska personer med avseende på behand-
ling av personuppgifter och om det fria flödet 
av sådana uppgifter och om upphävande av 
direktiv 95/46/EG och dataskyddslagen (FFS 
1050/2018).
 Ändringar av 13 och 13 a kap. i rikslagen 
ska gälla på Åland från tidpunkten för deras 
ikraftträdande i riket, om inte annat följer av 
denna lag.

2 §
Förvaltning

 Arbetsmarknads- och studieservicemyn-
digheten
 1) är personuppgiftsansvarig för behand-
lingen av de uppgifter som avses i 13 kap. 4 § i 
rikslagen,
 2) ansvarar för den registrering, radering 
och arkivering av uppgifter som avses i 13 kap. 
5 § i rikslagen,
 3) använder informationssystemtjänsterna 
i enlighet med de användarrättigheter myn-
digheten eller dess tjänstemän beviljas av an-
svarig riksmyndighet enligt 13 kap. 6 - 8 §§ i 
rikslagen,
 4) lämnar ut de uppgifter som behövs för att 
tillsätta ett arbete på det sätt som föreskrivs i 
13 kap. 9 § i rikslagen, samt
 5) är personuppgiftsansvarig för informa-
tionsresursen och övervakar användningen av 
serviceplattformen i enlighet med 13 a kap. 4 
och 5 §§ i rikslagen.
 I informationssystemtjänsterna sköter ar-
betsmarknads- och studieservicemyndigheten 
också andra än i 1 mom. nämnda förvaltnings-
uppgifter som myndigheten erhållit rätt att 
utföra av behörig riksmyndighet enligt 13 och 
13 a kap. i rikslagen.
 Landskapsregeringen kan inom landska-
pets behörighet genom landskapsförordning 
besluta att den förordning av statsrådet som 
utfärdats med stöd av 13 a kap. 5 § i rikslagen 
ska tillämpas i landskapet oförändrad eller 
med de ändringar landskapsregeringen före-
skriver.
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3 §
Hänvisningar till rikslagstiftning

 Hänvisas i 13 och 13 a kap. i rikslagen 
till bestämmelser i rikslagstiftningen vilka 
äger motsvarighet i landskapslagstiftningen 
ska hänvisningarna avse bestämmelserna i 
landskapslagstiftningen, om inte annat följer 
av denna lag.

4 §
Tillsyn

 Tillsynen över tillämpningen av denna lag 
i fråga om angelägenheter som faller under 
landskapets behörighet utövas av landskaps-
regeringen.

 Mariehamn den 15 september 2022

VERONICA THÖRNROOS
lantråd

  
  F r e d r i k  K a r l s t r ö m
  föredragande minister

5 §
Ikraftträdande

 Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2022.
 Genom denna lag upphävs landskapslagen 
(2013:81) om tillämpning på Åland av 13 kap. 
i lagen om offentlig arbetskrafts- och företags-
service.


