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Lag
om ändring av lagen om kommunala arbetskollektivavtal

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om kommunala arbetskollektivavtal (670/1970) lagens rubrik samt 1, 1 a

och 2 §, av dem 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1/1975 och 1 a § sådan den lyder
i lag 205/1991, som följer:

Lag
om kommunernas och välfärdsområdenas arbetskollektivavtal

1 §
Arbetskollektivavtal ingås på en kommuns, en samkommuns, ett välfärdsområdes, en

välfärdssammanslutnings och ett i 4 § 2 mom. i lagen om anordnande av intressebevak-
ning för kommunerna och välfärdsområdena som arbetsgivare (630/2021) avsett med-
lemssamfunds vägnar av Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, på vilken til-
lämpas vad som i lagen om kollektivavtal (436/1946) föreskrivs om arbetsgivare eller re-
gistrerade arbetsgivarföreningar.

Särskilda bestämmelser om Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT:s organi-
sationsform och verksamhet finns i lagen om anordnande av intressebevakning för kom-
munerna och välfärdsområdena som arbetsgivare.

Vad som i denna lag föreskrivs om Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT:s
organisationsform och verksamhet ska i landskapet Åland tillämpas på det organ som en-
ligt vad som föreskrivs i landskapets lagstiftning ska företräda kommunerna vid ingående
av kommunala arbetskollektivavtal i landskapet Åland.

1 a §
Om beslut som gäller tillämpningen av ett arbetskollektivavtal eller arbetstagares lön

eller andra anställningsvillkor enligt kollektivavtalet får prövas av kommunen eller sam-
kommunen, får kommunfullmäktiges eller samkommunsfullmäktiges beslutanderätt trots
91 § i kommunallagen (410/2015) genom förvaltningsstadgan eller annars genom beslut
av kommunfullmäktige eller samkommunsfullmäktige överföras på någon annan kommu-
nal myndighet.

Om beslut som gäller tillämpningen av ett arbetskollektivavtal eller arbetstagares lön
eller andra anställningsvillkor enligt kollektivavtalet får prövas av välfärdsområdet eller
välfärdssammanslutningen, får välfärdsområdesfullmäktiges beslutanderätt trots 96 § i la-
gen om välfärdsområden (611/2021) genom förvaltningsstadgan eller annars genom be-
slut av välfärdsområdesfullmäktige överföras på någon annan myndighet i välfärdsområ-
det.
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2 §
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT kan bemyndiga en kommun, en sam-

kommun, ett välfärdsområde, en välfärdssammanslutning eller ett medlemssamfund en-
ligt 4 § 2 mom. i lagen om anordnande av intressebevakning för kommunerna och väl-
färdsområdena som arbetsgivare att för egen räkning ingå kollektivavtal inom de gränser
som styrelsen eller en sektion bestämmer.

————
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

Nådendal den 29 juni 2021

Republikens President

 Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru
UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET     ISSN 1456-9663

2


