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1469/2016

Lag
om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om kommunala tjänsteinnehavare (304/2003) 57 § samt
fogas till lagen nya 37 b och 37 c § som följer:

37 b §

Träning eller utbildning som främjar sysselsättningen av en uppsagd tjänsteinnehavare 

Arbetsgivaren är skyldig att erbjuda en tjänsteinnehavare som arbetsgivaren sagt upp
med stöd av 37 § möjlighet att delta i sysselsättningsfrämjande träning eller utbildning
som arbetsgivaren betalar, om tjänsteinnehavaren innan tjänsteförhållandet upphörde har
varit anställd hos arbetsgivaren i minst fem år utan avbrott. 

Träningen eller utbildningen ska till sitt värde motsvara minst tjänsteinnehavarens kal-
kylerade lön för en månad eller den genomsnittliga månadsinkomsten för personal som ar-
betar vid samma verksamhetsställe som den uppsagda tjänsteinnehavaren, beroende på
vilket belopp som är större. Träningen eller utbildningen ska genomföras inom två måna-
der från det att uppsägningstiden gick ut. Av vägande skäl får träningen eller utbildningen
genomföras senare. Tjänsteinnehavaren ska dock känna till tidpunkten eller en uppskatt-
ning av tidpunkten för genomförandet av träningen eller utbildningen, när anställningsför-
hållandet upphör.

Arbetsgivaren och tjänsteinnehavaren kan komma överens om att arbetsgivaren fullgör
sin skyldighet enligt 1 mom. genom att helt eller delvis betala en utbildning eller träning
som tjänsteinnehavaren själv har skaffat. 

Arbetsgivaren och personalen får avtala om att värdet ska bestämmas på ett sätt som av-
viker från bestämmelserna i 2 mom. Dessutom får arbetsgivaren och personalen avtala om
andra arrangemang än träning eller utbildning för att främja möjligheterna till sysselsätt-
ning för den som sägs upp. Personalens företrädare utses i enlighet med lagen om samar-
bete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare. Ett avtal som ingåtts av en företrä-
dare för personalen är bindande för alla tjänsteinnehavare som den företrädare som ingått
avtalet ska anses företräda.

37 c §

Försummelse att ordna träning eller utbildning som främjar sysselsättningen

En arbetsgivare som inte har iakttagit sin skyldighet enligt 37 b § är skyldig att i en-
gångsersättning till tjänsteinnehavaren betala ett belopp som motsvarar utbildningens eller
träningens värde.

Om skyldigheten att ordna träning eller utbildning har försummats endast delvis, upp-
kommer ersättningsskyldighet endast till den del skyldigheten försummats.
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1469/2016  
57 §

Ordningen för behandling av ersättningsyrkande

Yrkanden på ersättningar enligt 3 § 3 mom., 32 § 2 och 3 mom., 37 c § och 46 § 2 mom.
behandlas vid förvaltningsdomstolen som förvaltningstvistemål.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017. 
Lagens 37 b och 37 c § tillämpas inte, om den förhandlingsframställning enligt 7 § i la-

gen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare (449/2007) som före-
går uppsägningen av tjänsteförhållandet gjordes före lagens ikraftträdande.

Helsingfors den 29 december 2016
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