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Lag
om ändring av lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden (304/2003) 9 §

och
fogas till lagen nya 16 b och 22 a § som följer:

9 §

Tjänsteförordnande

En tjänsteinnehavare ska utan dröjsmål och senast inom sju dagar från det att tjänsteut-
övningen inleddes ges ett protokollsutdrag eller ett annat skriftligt tjänsteförordnande, av
vilket framgår åtminstone parterna i tjänsteförhållandet, tjänsteinnehavarens tjänstebe-
teckning, tjänsteförhållandets längd, grunden för ett tjänsteförhållande för viss tid, even-
tuell prövotid, begynnelsetidpunkten för tjänsteutövningen, huvudsakliga uppgifter eller
grunden för fastställandet av dem och grunderna för avlöningen.

Tjänsteinnehavaren ska dessutom ges skriftlig information om åtminstone följande vill-
kor i arbetet, om inte uppgifterna framgår av tjänsteförordnandet:

1) den plats där arbetet utförs eller, om tjänsteinnehavaren inte har någon huvudsaklig
permanent plats där arbetet utförs, de principer enligt vilka tjänsteinnehavaren arbetar på
olika arbetsställen eller själv får bestämma var arbetet utförs,

2) den tillämpade arbetstiden,
3) eventuell på lag, avtal eller praxis grundad rätt till sådan utbildning som arbetsgiva-

ren erbjuder,
4) hur semestern bestäms,
5) uppsägningstiden eller grunden för bestämmande av den,
6) det tjänstekollektivavtal som ska tillämpas på arbetet,
7) den försäkringsanstalt där arbetsgivaren har ordnat tjänsteinnehavarens pensions-

skydd eller försäkrat tjänsteinnehavaren mot olycksfall i arbetet och mot yrkessjukdomar,
8) i fråga om utlandsarbete som varar minst en månad, de uppgifter som avses i 2 kap.

4 § 3 mom. 16 punkten i arbetsavtalslagen (55/2001).
De uppgifter som avses i 2 mom. 1 och 2 punkten ska ges inom sju dagar och de upp-

gifter som avses i 2 mom. 3–7 punkten ska ges inom en månad från att tjänsteutövningen
inleds. De uppgifter som avses i 2 mom. 8 punkten ska ges innan tjänsteinnehavaren flyttar
utomlands. De uppgifter om eventuell prövotid och om grunderna för avlöningen som av-
ses i 1 mom. samt de uppgifter som avses i 2 mom. 2–5 och 7 punkten kan ges genom en
hänvisning till den lag eller det tjänstekollektivavtal som tillämpas i tjänsteförhållandet.
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Om tjänsteförhållandena upprepas behöver informationen inte ges på nytt, om inte något
annat följer av 4 mom.

Information om ändringar i uppgifterna ska ges skriftligen så snart som möjligt, dock
senast när ändringen träder i kraft, om inte ändringen beror på att lagstiftningen eller ett
tjänstekollektivavtal ändrats.

3 kap.

Arbetsgivarens skyldigheter

16 b §

Kostnadsfri obligatorisk utbildning som räknas som arbetstid

Om arbetsgivaren enligt lag eller tjänstekollektivavtal är skyldig att erbjuda tjänsteinne-
havaren utbildning för att tjänsteinnehavaren ska kunna utföra det arbete som tjänsteinne-
havaren anställts för, ska utbildningen vara kostnadsfri för tjänsteinnehavaren. Dessutom
ska utbildningen räknas som arbetstid och i den mån det är möjligt ordnas under ordinarie
arbetsskift.

22 a §

Skyldighet att på begäran ge information om ett tryggare tjänsteförhållande

Arbetsgivaren ska på begäran av en deltidsanställd eller visstidsanställd tjänsteinneha-
vare ge ett motiverat svar om möjligheten att förlänga den ordinarie arbetstiden enligt
tjänsteförordnandet eller tjänsteförhållandets längd. Svaret ska ges skriftligen inom en
månad från det att begäran lämnades. Om antalet anställda hos arbetsgivaren regelbundet
är högst 250, får svaret dock ges inom tre månader från det att begäran lämnades och om
begäran upprepas får svaret ges muntligen, om motiveringen till svaret inte har ändrats ef-
ter det föregående svaret. Skyldigheten att ge ett skriftligt svar föreligger inte, om tjänste-
innehavaren har varit anställd hos arbetsgivaren mindre än sex månader eller det har för-
flutit mindre än 12 månader sedan tjänsteinnehavarens föregående begäran.

————
Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.
Om tjänsteförhållandet har inletts före ikraftträdandet av denna lag, behöver arbetsgi-

varen inte komplettera den skriftliga information som avses i 9 § 2 mom. med sådana upp-
gifter som inte krävdes före ikraftträdandet. Om villkoren i arbetet ändras ska tjänsteinne-
havaren dock informeras med iakttagande av vad som föreskrivs i 9 § i denna lag.

Nådendal och Helsingfors den 8 juli 2022
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