Lag
om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om kommunala tjänsteinnehavare (304/2003) 8 § 1 mom. samt
fogas till lagen en ny 3 a § och till 8 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1333/2014, ett
nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:
3a§
Anställning av en person som är långtidsarbetslös i tjänsteförhållande för viss tid
En tjänsteinnehavare kan anställas för viss tid utan en sådan grund som anges i 3 § 2 mom.
och trots vad som föreskrivs i 3 § 3 mom., om personen enligt uppgift från arbets- och näringsbyrån har varit arbetslös arbetssökande utan avbrott under de senaste 12 månaderna. Ett
arbetsavtals- eller tjänsteförhållande på högst två veckor utgör emellertid inget avbrott i arbetslösheten.
Med arbetslös arbetssökande avses en i 1 kap. 3 § 1 mom. 3 punkten i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) avsedd person vars jobbsökning är giltig på det sätt
som föreskrivs i 2 kap. 1 och 2 § i den lagen.
Den maximala längden för ett tjänsteförhållande för viss tid är ett år. Personen kan anställas
i högst två nya tjänsteförhållanden för viss tid inom ett år från det att det första tjänsteförhållandet för viss tid började. Den sammanräknade totala längden för tjänsteförhållandena får inte
överskrida ett år.
8§
Prövotid
Vid anställning i tjänsteförhållande kan det bestämmas att en prövotid på högst sex månader
börjar när tjänsteutövningen inleds. I tjänsteförhållanden för viss tid som understiger ett år kan
prövotiden, inklusive förlängningar enligt 2 mom., utgöra högst hälften av tjänsteförhållandets
längd.
Om en tjänsteinnehavare under prövotiden har varit frånvarande från arbetet på grund av arbetsoförmåga eller familjeledighet, har arbetsgivaren rätt att förlänga prövotiden med en månad för varje period av 30 kalenderdagar som arbetsoförmågan eller familjeledigheten fortgår.
Arbetsgivaren ska innan prövotiden går ut skriftligt underrätta tjänsteinnehavaren om att prövotiden förlängs.
——————————————————————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
På en prövotid som börjat före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som
gällde vid ikraftträdandet.
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