FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 31 december 2014

1367/2014
Lag
om temporär ändring av 13 kap. 6 § i arbetsavtalslagen
Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 13 kap. 6 § i arbetsavtalslagen (55/2001) temporärt ett nytt 2 mom. som följer:
13 kap.
Särskilda bestämmelser
6§
Bestämmelsernas tvingande natur
— — — — — — — — — — — — —
Oberoende av skyldigheten att erbjuda arbete enligt 2 kap. 5 §, 5 kap. 2 § och 6 kap.
6§
1) får en kommun för att fullgöra den
sysselsättningsskyldighet som anges i 11 kap.
1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och
företagsservice anställa en person, dock inte
för sådana uppgifter i fråga om vilka kommunen samtidigt har permitterat sina arbetstagare eller i fråga om vilka kommunen har
gett en arbetstagare ett meddelande om permittering,
RP 198/2014
GrUU 38/2014
AjUB 10/2014
RSv 207/2014

2) får en förening eller stiftelse för uppgifter som inte betraktas som näringsverksamhet
anställa en sådan arbetslös person som avses i
7 kap. 8 § 1 mom. 3 punkten i lagen om
offentlig arbetskrafts- och företagsservice,
3) får en kommun, samkommun, förening
eller stiftelse ordna sådan arbetsprövning eller anställa någon i sådant lönesubventionerat
arbete som avses i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice för sådana uppgifter som annars inte utförs i arbetsavtals- eller
tjänsteförhållanden, förutsatt att arbetsprövningen eller det lönesubventionerade arbetet
ordnas i en verkstad eller motsvarande träningsenhet där syftet med verksamheten är
att förbättra deltagarens färdigheter att söka
sig till utbildning eller att få arbete på den
öppna arbetsmarknaden.
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015
och gäller till utgången av 2016.
Helsingfors den 30 december 2014
Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister Lauri Ihalainen
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