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L a g

1367/2014

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 ar-

bete 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 kommu-
nen samtidigt har permitterat sina arbetsta-
gare eller i fråga om vilka kommunen har
gett en arbetstagare ett meddelande om per-
mittering,

2) får en förening eller stiftelse för uppgif-
ter 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 el-
ler anställa någon i sådant lönesubventionerat
arbete som avses i lagen om offentlig arbets-
krafts- och företagsservice för sådana uppgif-
ter som annars inte utförs i arbetsavtals- eller
tjänsteförhållanden, förutsatt att arbetspröv-
ningen eller det lönesubventionerade arbetet
ordnas i en verkstad eller motsvarande trä-
ningsenhet 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
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