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عن العمل  البطالةالضمان ضد و المؤقت بإجازة إجبارية تسريح الإجراءات  علىت مؤقتة تعديال
  بسبب وباء فيروس كورونافي فنلندا 

  
  الحد األدنى من فتراتبالتي تتعلق  التعديالت المؤقتة على القانوندخلت حيز التنفيذ في فنلندا ، أبريلنيسان/بداية اعتباًرا من 

هذه . إلى عمله الموظفالعمل بإعادة رب فترة االختبار والتزام المؤقت بإجازة إجبارية والتفاوض لحاالت التسريح و خطاراإل
  .يونيو حزيران/حتى نهاية  سارية المفعولالتعديالت على القانون 

  
ستبقى  . و16/03ابتداًء من بأثر رجعي المفعول سارية عديالت بحيث أصبحت التمؤقتًا ضد البطالة ضمان شروط ال عديلكما تم ت
  .حسب نوع التعديل يوليوتموز/يوليو أو نهاية أو أوائل تموز/ يونيوحزيران/حتى نهاية المفعول  سارية 

  
تهدف هذه التعديالت إلى للحكومة الفنلندية. نقابات أرباب العمل ونقابات العمال  التي قدمتها مقترحات الالتعديالت على تستند 

عف الطلب على المنتجات والخدمات التي يسببها وباء فيروس ◌ُ ف بسرعة أكبر مع ضتهيئة الظروف ألرباب العمل للتكيّ 
  .كورونا

  
  عقود شروط العملفي  التعديالتيتم االتفاق على  -تتسارع وتيرة التسريح المؤقت 

  
ويمكن لرب  وفترة التفاوض الدنيا إلى خمسة أيام. المؤقت  تسريح الفترة اإلخطار عن صير  المؤقتة إلى تقالقانون ستؤدي تعديالت 

ف الطلب على عِ إذا ضَ  مفاوضات المشتركة بين رب العمل والعاملينالقبل أن يقوم بالتسريح مؤقتًا  أيًضا في بعض الحاالت العمل 
  .امنتجات الشركة أو خدماتها بشكل مفاجئ وحاد بسبب وباء فيروس كورون

  
إذا تم تسريح  ف التعديالت. سريان مفعول خالل فترة  ، أي العامل بعقد لفترة محددة،المؤقتأيًضا تسريح الموظف  يجوزكذلك 

محدودية عقد ضد البطالة والحق في إنهاء عقد العمل على الرغم من الضمان يحق له الحصول على تأمين ف، المؤقتموظف ال
  العمل.

  
كل  ، لذلك لن تدخل تعديالت القانون حيز التنفيذ في عقود شروط العملالتفاوض في و إلخطارالدنيا لفترات ال  يتم االتفاق على

يجوز للنقابات  عقود شروط العمل. كذلك على ت عديالتالفي القطاع بإجراء العمال ونقابات أرباب العمل قطاع حتى تقوم نقابات 
  .خمسة أيام تختلف عن التفاوض و لإلخطارأخرى فترات دنيا أن تحيد عن القانون وتتفق على 

  
  الفعل على تعديالت عقود شروط العمل.ب) SAKالفنلندية ( العمالية اتحاد النقابات نقابات عديد من  قد تفاوضل

  
 ختبارفترة االنهاء إلل تحمّ أيام أو  فترة انتظاروجد ال ي
  

فقط  ، وليس اقتصاديةإنتاجية وأثناء فترة االختبار على أسس  يمكن إنهاء عالقة عمل الموظف ، يونيو حزيران/  حتى نهاية شهر 
دفع تعويضات  فيها تحّمل ال يتم  أيام أو فترة انتظار اإلجراء ينجم للموظف عن هذا عائدة إلى أداء الموظف بحد ذاته، وال سباب أل

  .على األكثر أشهر 6يمكن أن تدوم  فترة االختبار، علًما أن ضمان البطالة عن العمل
  

أشهر الحالية إلى  6أو  4من  تسريح المؤقتفي حالة الموظف إلى عمله إعادة الرب العمل بباإلضافة إلى ذلك، سيتم تمديد التزام 
باحثًا مازال الذي ح مؤقتًا وسرَّ ب على صاحب العمل خاللها عرض الوظيفة على الموظف المأشهر. هذه هي الفترة التي يج 9

  ح مؤقتًا. موظف المسرَّ عن عمل، إذا كان صاحب العمل بحاجة إلى موظفين للقيام بنفس المهام أو المهام المماثلة التي يؤديها ال
  

  ونقابات أرباب العمل في القطاع المعني.  نقابات العماليتم االتفاق عليها من قبل حتى عديالت لن تدخل هذه الت
  

  البطالةالضمان ضد تحسينات في 
  

دخلت  أولئك الذين أصبحوا عاطلين عن العمل. خفف من أعباء معيشة البطالة، مما سيالضمان ضد مؤقتة على  تعديالتتم إجراء  
  .06/07في سريان مفعولها  نتهي ي. و16/03في بأثر رجعي هذه التعديالت حيز التنفيذ 

  
البطالة على الفور تعويض الضمان ضد لخمسة في بداية التأمين ضد البطالة. وبالتالي يتم دفع التحّمل اأيام يتوقف العمل بشرط 

ن من  يالمستفيد أي على على جميع المستفيدين من إعانات البطالة: عديل . ينطبق التالمؤقت من اليوم األول للبطالة أو التسريح
  .دعم سوق العملمعونة البدل اليومي األساسي وو الكسبيالبدل اليومي 
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 13أسبوًعا إلى  26اليومي والبدل اليومي األساسي من اليومي الكسبي بدل حصول على الللاجد بالعمل شرط التو يتم تقصير
  .نصف سنة إلى واحدة  سنةمن صاحب العمل الحر في العمل فرد عائلة  شرط تواجد ر. يتم تقصير أشه 3 إلى أسبوًعا، أي

  
 18السابقة، وكان وقت العمل  28األسابيع الـ خالل أسبوًعا على األقل  13عمل لمدة التم إذا اجد بالعمل يتم استيفاء شرط التو

في  يورو  1236أو على األقل مطابقًا لشروط عقد شروط العمل في القطاع المعني ساعة على األقل في األسبوع وكان الراتب 
  .ترة نفسهاعضًوا في صندوق البطالة للفيشترط الحصول على البدل اليومي الكسبي أن يكون الموظف . باإلضافة إلى ذلك، الشهر

  
التي  موظف من المدة القصوىالذي يتلقاه الالكسبي البدل اليومي األساسي أو  ختزل. ال ي30/06إلى  16/03في الفترة من 

وتاريخ عمله. وينطبق هذا على أولئك الذين تم تسريحهم  فيد عمر المستطبقًا ل  يوًما 500إلى  300 يوه لبدل اليوميادومها ي
 اختزاليتم ف  ،بالنسبة للعاطلين اآلخرينأما ض. مخفَّ تسريحهم مؤقتًا للعمل بدوام أسبوعي أو يومي والذين تم مؤقتًا بإجازة إجبارية 

  . بشكل عادي الكسبيالحد األقصى لمدة البدل اليومي األساسي أو 
  

حتى على تأمين ضد البطالة مؤقتًا بإجازة إجبارية أن يحصل  ح تم االتفاق على أنه يجوز للشخص المسرَّ باإلضافة إلى ذلك، 
. يجب على  المؤقت التسريحفترة أو كان يدرس أثناء حر كان لديه عمل لو حتى المستقل،  مؤقتالقانون العلى أساس  31/07

  ه أرباب العمل. مؤقتًا أن يقبل األعمال التي يعرضها عليح الشخص المسرَّ 
  

إذا انتهى و. 30/06لغاية المستقلين إلى التأمين ضد البطالة الفرديين األعمال أصحاب العمل الحر ورجال تم تحسين وصول 
دعم سوق على معونة معيشتهم بسبب وباء فيروس كورونا، فيمكنهم التقدم بطلب للحصول موارد أو تقلصت األساسي  عملهم 
  .أعمالهم  دون الحاجة إلى إنهاءمن مؤسسة الضمان االجتماعية (كيال) العمل 

  
  من العملالمؤقت كباحث عن عمل في موعد ال يتجاوز اليوم األول من البطالة أو التسريح نفسك سجل 

  
عمل والموارد كباحث عن عمل في مكتب النفسك تسجل  ذكر أن من العمل، فتمؤقتًا عن العمل أو تم تسريحك إذا أصبحت عاطالً 

المؤقت على أقصى   وفي موعد ال يتجاوز اليوم األول من البطالة أو التسريح) فور معرفتك بالخبر TE-toimistoالمعيشية (
  حد.

 
بواسطة يمكن لمواطني فنلندا وغيرها من دول االتحاد األوروبي ودول المنطقة االقتصادية األوروبية التسجيل كباحثين عن عمل 

ثين  مكن لمواطني الدول األخرى التسجيل كباح . ويpalvelussa-toimistojen Oma asiointi -TEاإلنترنت على الرابط 
على  فيروس كوروناوفقًا للتعليمات المتعلقة بحالة  ة إقامتهم في منطقعن عمل من خالل االتصال بمكتب العمل والموارد المعيشية 

ً . palvelut.fi/te/en/special_pages/corona_situation-http://www.teالرابط  زبائن  أما أولئك الذين كانوا سابقا
  بمكاتب العمل والموارد المعيشية.  عبر خدمة الهاتف الخاصةالعمل والموارد المعيشية فيمكنهم تسجيل أنفسهم  مكتبلدى 

  
  على العملكورونا  آثار وباء فيروسومات عن من المعلالمزيد 

  
  :على الحياة العملية كوروناحول آثار فيروس ) SAKاتحاد النقابات العمالية الفنلندية (   حزمة معلومات 

  اللغة الفنلنديةب
  اللغة السويديةب

  اإلنجليزيةباللغة 


