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Samarbetet på arbetsplatsnivå syftar till att utveckla verksamheten
och arbetsförhållandena inom ett företag samt att effektivisera samarbete dels mellan arbetsgivaren och personalen och dels samarbetet
mellan de anställda på ett företag. Ett viktigt sätt att uppnå detta är
arbetsgivarens skyldighet att innan beslut fattas förhandla med arbetstagarna om planer som direkt eller indirekt påverkar personalens
ställning. Målet för samarbetsförfarandet är att lägga grunden för en
förhandlingsprocess som har positiva effekter på både arbetsplatsens
och personalens utveckling. Undersökningar visar att en god förtroendemiljö leder till ökad produktivitet och effektivitet i arbetet.
I Finland har samarbetsförfarandet mellan arbetsgivare och arbetstagare anpassats till linjeorganisationen och redan fungerande system
för förhandlingar på arbetsplatserna.
Den nya lagen om samarbete inom företag, samarbetslagen
(334/2007), trädde i kraft den 1 juli 2007. På företag med 20–29 arbetstagare tillämpas lagen från början av 2008. Om ett sådant företag
säger upp minst 10 arbetstagare tillämpas lagen dock redan från den
1 juli 2007.
I Finland finns det cirka 230 000 företag som sysselsätter drygt 1,3
miljoner personer. Samarbetslagens tillämpningsområde omfattar
knappt 900 000 lönetagare som arbetar på cirka 8 000 företag.

Lagen om samarbete inom företag
I samarbetslagen har bestämmelser som ingår i samma regelverk samlats till tio olika kapitel. På detta sätt har man sökt att både klargöra
lagens struktur och underlätta tillämpning av bestämmelserna.
Ett viktigt mål för samarbetslagen är att förbättra företagens verksamhet, verksamhetsmiljö och produktivitet och att bidra till en ökad
och öppen växelverkan i företagen. Lagen syftar också till att främja
samarbetet mellan personalgrupper på arbetsplatserna.
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1

kap.

Allmänna bestämmelser
Tillämpningsområde (2 §)
Lagen tillämpas på företag där det regelbundet arbetar minst 20 arbetstagare.
Vid beräkningen av antalet arbetstagare beaktas arbetstagare som är
anställda tills vidare på deltid efter deras antal. I beräkningen beaktas
även sådana arbetstagare som är anställda för viss tid och som utför
arbeten som ingår i företagets ordinarie verksamhet. Det är endast
arbetstagare som mot bakgrund av företagets ordinarie verksamhet
arbetar med extraordinära eller tillfälliga uppgifter och arbetstagare
som är anställda för viss tid i kortare säsongsbetonade arbeten som får
lämnas utanför beräkningen av antalet arbetstagare. Ersättningspersonal som är anställda för viss tid som vikarier till arbetstagare med fast
anställning under deras ledighet räknas in i antalet arbetstagare, men
då skall arbetstagaren som är ledig inte tas med då detta skulle leda
till att samma befattning räknas in två gånger i den ordinarie personalen.
Små företag har en särställning. Alla bestämmelser i lagen tillämpas
inte på företag med 20–29 arbetstagare. Bestämmelser som inte til�lämpas på dessa är:

Företag (3 §) och undantag från
tillämpningsområdet (4 §)
Med företag avses förutom olika slag av bolag (t.ex. aktiebolag, kommanditbolag, öppet bolag) alla sammanslutningar, stiftelser och
fysiska personer som bedriver ekonomisk verksamhet oberoende av
om verksamheten är avsedd att vara vinstgivande eller inte. Avgörande
är verksamhetens faktiska natur och inte dess ekonomiska syfte eller
vem som finansierar verksamheten.
Till följd av denna breda definition på företag tillämpas denna lag
också på inrättningar som erbjuder olika slag av tjänster och på andra
motsvarande inrättningar oavsett deras juridiska form och finansieringssätt. Lagen tillämpas också på ideella, konstnärliga, vetenskapliga, religiösa och andra konfessionella sammanslutningar liksom på
till exempel organisationer vars huvudsakliga syfte är näringspolitiskt,
arbetsmarknadspolitiskt, allmänpolitiskt eller humanitärt. Lagen til�lämpas således på bl.a. arbetsmarknadsorganisationer, föreningar som
erbjuder omvårdnads-, social-, kulturoch utbildningstjänster, stiftelser
och andra sammanslutningar.
Lagen tillämpas dock inte på beredningen av ärenden som avser ideella och dylika sammanslutningars syfte eller deras ideologiska eller
motsvarande mål. Samarbetsförfarandet gäller således inte för till
exempel programplaneringen vid en inrättning som producerar kulturtjänster eller frågor i anslutning till syftet för en humanitär sammanslutnings hjälpverksamhet, däremot gäller samarbetsförfarandet för
dessa avgörandens effekter på personalen.

behandling av principer och praxis vid anställningar (15 §)
fortsatt förhandlingsförfarande för hyrd arbetskraft (17 § 3 och
4 mom.)
samarbetsförfarande för företagets interna information (18 §)
behandling av planer, principer och praxis som grundar sig på annan lagstiftning (19 §)
arbetsreglementena och reglerna för initiativverksamheten och
principerna för fördelning av bostäder (27 § 1 mom. punkterna 2–4.)
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Övrig lagstiftning om rätt för arbetstagarna
att delta (5 §)
Samarbetslagen har en hänvisningsbestämmelse till annan lagstiftning
som avser arbetstagares rätt till deltagande. Sådana lagar är
lagen om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av
gemenskapsföretag
lagen om personalrepresentation i företagens förvaltning och lagen
om arbetstagarinflytande europabolag och europeiska kooperativa
föreningar
lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen
lagen om företagshälsovård
lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft
värdepappersmarknadslagen.
Även i andra lagar kan innehålla hänvisningar till lagen om samarbete
inom företag, men då handlar det närmast om iakttagande av vissa
förfaranden enligt samarbetslagen.

Arbetsrådets utlåtande (6 §)
Arbetsrådet ger utlåtanden om huruvida samarbetslagen skall tillämpas på ett visst företag.
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2

kap.

Samarbetsparter
Parter i samarbete är arbetsgivaren och företagets personal som utgörs av företagets arbetstagare som står i ett anställningsförhållande
till arbetsgivaren som avses arbetsavtalslagen och sjömanslagen.

Allmän bestämmelse (7 §)
Huvudprincipen är att samarbetet realiseras dels inom ramen för
företagets verksamhetsorganisation och dels mellan företrädare för
arbetsgivaren och personalen, till exempel förtroendemannen. Samarbetet sker huvudsakligen inom ramen för i företaget befintliga organisationer. Lagen förutsätter inte att företrädare för personalen skall
välja företrädare till samarbetet i någon särskild ordning.
Arbetsgivarens företrädare kan växla efter storleken på ärendet som
skall behandlas. Arbetsgivaren kan företrädas av en överordnad i linjeledningen som har till uppgift att inom ramen för sina befogenheter
sköta ärendet som skall behandlas. I mer vittomfattande ärenden skall
arbetsgivarens företrädare komma från en ledningsnivå där beslut om
ärendet som skall behandlas fattas. Arbetsgivaren bestämmer vem
som skall företräda företaget.
I samarbetsförhandlingar deltar den arbetstagare som berörs av
ärendet som skall behandlas och hans eller hennes överordnade. Om
ärendet gäller fler än en arbetstagare är det i regel en företrädare för
personalgruppen och en i ärendet behörig företrädare för arbetsgivaren som deltar i samarbetsförhandlingen. Om ärendet gäller fler än en
personalgrupp företräds arbetstagarna av företrädare för de berörda
personalgrupperna. Arbetstagare företräds således av arbetstagaren
själv eller av en företrädare för den personalgrupp som han eller hon
tillhör.
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Företrädare för personalgrupperna (8 §)
I alla något större företag brukar företagets personal bestå av personalgrupperna ”arbetstagare”, ”tjänstemän” och ”högre tjänstemän”.
Grupperingen följer oftast kollektivavtalens tillämpningsområden,
men den kan också följa arbetsuppgifternas arbetsavtalsenliga placering i företagets verksamhetsorganisation.
En personalgrupp är inte en juridisk person, vilket betyder att den till
exempel inte kan väcka talan eller gå i svaromål i domstol i eget namn.
Arbetstagare utgör i regel tillsammans en personalgrupp även i sådana
fall där arbetsgivaren är bunden av fler än ett kollektivavtal om arbetstagarnas anställningsvillkor. Även tjänstemän bildar tillsammans
en personalgrupp som består av arbetstagare som omfattas av til�lämpningen av ett kollektivavtal som reglerar anställningsvillkoren för
tjänstemän i ifrågavarande bransch, oavsett om några av tjänstemännen är medlemmar i en annan förening än den som slutit kollektivavtalet eller om de är oorganiserade. Ibland är de reella arbetsuppgifterna
och ställningen i företagets verksamhetsorganisation som i stället för
kollektivavtalet har avgörande betydelse. Så kan särskilt vara fallet för
högre tjänstemän.
Eftersom samarbetsförfarandena följer företagets verksamhetsorganisation kan arbetsgivarens företrädare samtidigt också vara en tjänsteman, till exempel en arbetsledare. En tjänsteman i överordnad ställning är naturligtvis också arbetstagare i sin egen personalgrupp.
I ett samarbetsförfarande företräder förtroendemannen i regel alla de
arbetstagare för vars anställningsförhållande arbetsgivaren är skyldig att tillämpa bestämmelserna i det kollektivavtal på grundval av
vilket förtroendemannen är vald. I praktiken kan en arbetsgivare vara
skyldig att iaktta flera olika kollektivavtal även när de avser arbetstagare som ingår i personalgrupp. I sådana fall är det möjligt att flera på
grundval av olika kollektivavtal valda förtroendemän deltar i en samarbetsförhandling som företrädare för personalgruppen.
Personalgruppens företrädare kan alternativt vara ett förtroendeombud som avses i arbetsavtalslagen (13 kap. 3 §). Förtroendeombud kan
väljas när arbetstagarna saknar förtroendeman som valts på grundval
av ett för arbetsgivaren med stöd av lagen om kollektivavtal bindande
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kollektivavtal. En personalgrupp kan också företrädas av arbetarskyddsfullmäktigen om ärendet som skall behandlas i samarbetsförhandlingarna gäller arbetstagarnas säkerhet och hälsa, om ärendet
inte har behandlats inom ramen för arbetarskyddssamarbetet.
Till följd av kollektivavtalens tillämpningsområde och arbetstagarnas
fackliga organisationstillhörighet kan det uppstå situationer där majoriteten av en personalgrupp inte har rätt att delta i valet av förtroendeman eftersom de inte är medlemmar av den fackförening som slutit
kollektivavtalet som tillämpas för deras del. De arbetstagare som hör
till denna majoritet kan då om de önskar bland sig välja ett samarbetsombud för högst två år i sänder. Förutsättningen är att majoriteten av
arbetstagarna i denna majoritet beslutar om detta. Arbetstagare som
hör till denna majoritet måste då ordna val eller något annat valförfarande där alla som tillhör denna personalgrupp har möjlighet att delta
i valet av samarbetsombud.
Om arbetstagarna inte har valt en förtroendeman eller ett förtroendeombud har arbetstagarna i en personalgrupp eller del av personalgrupp rätt att bland sig också välja ett samarbetsombud för högst två
år i sänder. Rätten att välja samarbetsombud gäller endast i situationer
där en personalgrupp eller del av personalgrupp som har rätt att välja
förtroendeman eller förtroendeombud inte har utnyttjat sin möjlighet
att göra detta.
Om personalen inte väljer någon företrädare alls kan arbetsgivaren
fullgöra sin samarbetsskyldighet tillsammans med alla arbetstagare
som berörs av samarbetsförfarandet. En sådan situation kan bli aktuell
särskilt i små företag. Om arbetstagarna inte har någon företrädare
alls har de möjlighet att på motsvarande sätt välja företrädare för en
enskild förhandling. En sådan företrädare har dock inte ställning av
samarbetsombud.
När en personalgrupps företrädare är förtroendeman eller förtroendeombud regleras hans eller hennes uppsägningsskydd av bestämmelserna i arbetsavtalslagen eller kollektivavtalet som gäller för honom eller henne. Arbetsavtalslagen (7 kap. 10 §) innehåller bestämmelser om
särskilt uppsägningsskydd för förtroendeman och förtroendeombud.
Ett samarbetsombud som valts för en viss mandatperiod har samma
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uppsägningsskydd som en förtroendeman. Det förstärkta uppsägningsskyddet gäller endast för samarbetsombud som valts för en viss
mandattid, men det gäller inte för en tillfällig företrädare som valts för
en särskild förhandling.

Gemensamt möte och delegation (9 §)
Om ett ärende som skall behandlas vid samarbetsförhandlingar berör
arbetstagare som hör till flera personalgrupper än en, behandlas ärendet på ett gemensamt möte mellan arbetsgivaren och företrädarna för
de berörda personalgrupperna. Samarbetsförhandlingarna förs således
mellan arbetsgivaren och företrädarna för de personalgrupper som
berörs av ärendet.
Samarbetsförhandlingar kan också föras på ett gemensamt möte mellan arbetsgivaren och företrädarna för alla personalgrupper även när
alla personalgrupper inte berörs av ärendet som skall behandlas. Detta
förfarande kan tillgripas endast efter särskild överenskommelse om
saken mellan arbetsgivaren och företrädarna för de berörda personalgrupperna.
Arbetsgivaren och företrädaren för personalgrupperna kan också
avtala att ärenden skall behandlas i en av arbetsgivaren och personalgruppernas företrädare sammansatt gemensam delegation, som är ett
mer permanent organ för behandling av samarbetsärenden. Om beslut
att upprätta en delegation och om vilka ärenden som skall behandlas
där samt om delegationens sammansättning och mandatperiod skall i
varje enskilt fall ingås i ett avtal som gäller för viss tid eller tills vidare
om inte något annat avtalas.

3

kap.

Information till
personalgruppernas företrädare
Uppgifter om företagets ekonomiska
situation (10 §)
Arbetsgivaren skall ge företrädarna för personalgrupperna information om företagets ekonomiska situation, till exempel
ett i värdepappersmarknadslagen avsett bolags bokslut eller resultatuppgifter omedelbart efter att de har offentliggjorts,
ett annat än ett börsbolags bokslut senast när den har fastställts,
eller om
företagets bokslut ej behöver fastställas när skattedeklarationen
skall avges.
Arbetsgivaren skall till personalgruppernas företrädare dessutom
minst två gånger under räkenskapsperioden ge en enhetlig redogörelse
över företagets ekonomiska ställning. Redogörelsen omfattar även börsbolagens delårsrapporter. Av redogörelsen skall åtminstone framgå
framtidsutsikterna för företagets produktion, serviceverksamhet eller
annan verksamhet, sysselsättningsläge, lönsamhet och kostnadsstruktur. Redogörelsen skall ges i en form som personalgruppernas företrädare kan förstå.
På begäran av företrädarna för personalgrupperna skall arbetsgivaren
också presentera de framtidsutsikter som framgår av redogörelsen för
företagets hela personal. Målet är öppenhet och ett större mått av dialog mellan arbetsgivaren och hela personalen. Informationen till hela
personalen ges med iakttagande av principerna och praxis för företagets interna information. Denna information kan vara ett sammandrag
av den mer omfattande redogörelsen som personalgruppernas företrädare har fått.
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I små företag med 20–29 anställda kan arbetsgivaren presentera
redogörelsen vid en gemensam sammankomst som ordnas för företagets hela personal utan att den först har getts till personalgruppernas
företrädare. Lagen förutsätter inte att denna information skall ges i
skriftlig form.
Arbetsgivaren skall också informera personalgruppernas företrädare
om ändringar som i väsentlig mån avviker från de i redogörelsen
presenterade framtidsutsikterna. För att informationen skall ha någon
betydelse skall den ges omedelbart efter att ändringarna har uppmärksammats.

Löneuppgifter (11§)
Arbetsgivaren är skyldig att en gång om året ge personalgruppernas
företrädare statistikuppgifter om de löner som betalats till arbetstagarna. Avsikten är att ge personalgruppernas företrädare möjlighet att
få uppgifter om de genomsnittliga lönerna som företaget betalar enligt
allmän arbetsmarknadspraxis eller annan praxis som företaget följer.
Denna skyldighet kräver inga ändringar av innehållet i företagets statistikföring eller metoderna för denna.
Löneuppgifterna ges till företrädare för berörda personalgrupper. Om
arbetstagarna i en personalgrupp företräds av två företrädare skall
arbetsgivaren ge statistikuppgifter om de löner som betalats till alla
arbetstagare i personalgruppen till båda företrädarna så att arbetsgivaren inte bryter mot t.ex. skyddet för organisationsfrihet.
Företag där arbetsgivaren är organiserad i ett arbetsgivarförbund skall
iaktta bestämmelserna om lönestatistik som avtalats mellan arbetsmarknadens centralorganisationer, till exempel i avtal om statistiksamarbete, och det är också i enlighet med dessa bestämmelser som
uppgifterna skall ges. Övriga arbetsgivare kan ge uppgifterna på basis
av någon annan lönestatiskföring som företaget tillämpar.
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För att möjliggöra bransch- och yrkesspecifik löneuppföljning skall
arbetsgivaren på begäran av en personalgrupps företrädare ge löneuppgifterna specificerade enligt yrkesgrupp. Specificeringen enligt
personal- eller yrkesgrupp av de löneuppgifter som ges företrädarna
för personalgrupperna skall göras så att löneuppgifterna för enskilda
arbetstagare inte framgår av den.

Uppgifter om företagets
anställningsförhållanden (12 §)
Arbetsgivaren skall kvartalsvis på begäran av företrädarna för personalgrupperna ge dem en redogörelse för antalet arbetstagare i anställningsförhållanden för viss tid och på deltid i företaget.

Utredning om principerna för anlitande av
utomstående arbetskraft (13 §)
Arbetsgivaren skall en gång om året på begäran av företrädarna för
personalgrupperna för dem presentera en utredning om de principer som
tillämpas i företaget i fråga om anlitande av utomstående arbetskraft.
Utredningen gäller företagets principer för anlitande av arbetskraft på
grundval av ett underleverantörsavtal som avses i lagen om beställarens
utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft
(2 § 1 mom. 2 punkten). Denna lag tillämpas på beställare i vars arbetslokaler eller på vars arbetsplats i Finland det finns arbetstagare som är
anställda hos en arbetsgivare som står i ett underleverantörsförhållande
till beställaren, och vars arbetsuppgifter utförs i anslutning till arbetsuppgifter som normalt utförs i beställarens verksamhet eller transporttjänster
som genomförs i anslutning till beställarens normala verksamhet.
Av arbetsgivarens utredning skall framgå på vilka arbetsplatser och i
vilka arbetsuppgifter samt under vilken eller vilka tidsperioder nämnda arbetskraft anlitas såvitt dessa uppgifter är kända.
Om anlitandet av utomstående arbetskraft får konsekvenser för personalen i företaget skall arbetsgivaren dessutom iaktta vad som bestäms
i 6 och 8 kap. i samarbetslagen.

Personalgruppernas företrädares rätt till
tilläggsutredningar (14 §)
Arbetsgivaren skall ge en personalgrupps företrädare möjlighet att få
en redogörelse för uppgifter som omfattas av informationsskyldigheten
enligt detta kapitel när personalgruppens företrädare ställer preciserande frågor om dem. Arbetstagare har motsvarande rätt när information om företagets ekonomiska situation lämnas direkt till dem.
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Personalgruppernas företrädare skall ges tid att sätta sig i frågorna,
t.ex. tillsammans med de arbetstagare som de företräder. Frågorna
skall dock med tanke på ärendets beskaffenhet och omfattning framföras ganska snart efter att uppgifterna erhållits. På detta sätt får arbetstagarnas företrädare och arbetsgivaren möjlighet till meningsutbyte
och dialog om bl.a. sysselsättningsläget och dess sannolika utveckling
på företaget.

4

kap.

Företagets allmänna planer,
principer och mål
Bestämmelserna i detta kapitel gäller företagets allmänna planer,
principer, program, mål och regler som skall behandlas inom samarbetsförfarandets ram. Här är det närmast fråga om saker som åtgärdas
vid vissa angivna tidpunkter eller som avses gälla i förhållandevis lång
tid och som inte ändras regelbundet.

Principer och praxis vid anställningar (15 §)
De allmänna principerna vid anställning omfattas av samarbetsförfarandet endast om företaget har minst 30 anställda. I större företag omfattar samarbetsförfarandet också de allmänna principer och metoder
utöver dessa som företaget iakttar när någon anställs, vid behov specificerade enligt personal- eller yrkesgrupp eller enligt arbetsuppgifter.
Förfaranden vid anställning är till exempel internrekrytering, anlitande
av arbetskraftsbyrå, annonsering i tidningar och bruk av internet.
De uppgifter som skall ges till nyanställda för att de skall bli förtrogna
med arbetsplatsen och företaget omfattas också av samarbetsförfarandet.
Här handlar det i regel om presentation av företaget samt för arbetstagaren nödvändig information om arbetsplatsens allmänna sätt att verka och
dess organisering, användning av företagshälsovården, eventuell personalbespisning och andra motsvarande frågor.
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Samarbetsförfarandet omfattar dessutom de principer och den praxis
som företaget iakttar beträffande vilka uppgifter som samlas in om en
arbetstagare i samband med att han eller hon anställs och under anställningsförhållandet. Lagen om integritetsskydd i arbetslivet, som innehåller
närmare bestämmelser om vilka uppgifter arbetsgivaren får samla in om
arbetstagare och hur dessa skall handhas, skall beaktas i samarbetsförhandlingar. Denna lag gäller för alla arbetsgivare oavsett deras storlek.
Förutom allmänna uppgifter som samlas in om arbetstagare omfattar
praxis enligt denna punkt till exempel användningen och behovet av
lämplighetstester.

Personal- och utbildningsplan (16 §)
I företaget ska det årligen utarbetas en personal- och utbildningsplan
för upprätthållande och främjande av arbetstagarnas yrkeskunnande.
Planen ska behandlas vid samarbetsförfarande.
När personal- och utbildningsplanen utarbetas ska sådana förutsebara
förändringar i företagets verksamhet beaktas som uppenbart är av betydelse för personalens sammansättning, storlek eller yrkeskunnande.
När planen utarbetas behandlas frågorna med framförhållning och så
att deras verkningar och de åtgärder som följer av dem bedöms ur hela
personalens synvinkel. I planen förbereder man sig på kommande
förändringar, så att också de anställda vid företaget har möjlighet att
påverka och förbereda sig på dem i ett så tidigt skede som möjligt, till
den del de berör de anställda. I planen ska beaktas bl.a. förutsebara:
nedläggningar av företaget eller delar av det
utvidgningar och nedskärningar av företaget
anskaffningar av maskiner och anordningar
ändringar i produktionen eller servicestrukturen samt
omorganiseringar av arbetsuppgifterna.
Innehållet i personal- och utbildningsplanen kan variera också enligt
företagets storlek. Av mindre företag som saknar speciell expertis i
fråga om skötseln av personalfrågorna förutsätts det inte lika omfattande planer som av större företag. I ett företag som regelbundet har
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minst 20 men färre än 30 arbetstagare anställda i arbetsavtalsförhållande kan med företrädarna för en personalgrupp eller för flera personalgrupper avtalas att de ärenden som berör personal- och utbildningsplanen behandlas vid en gemensam sammankomst som ordnas
för företagets hela personal.
Av personal- och utbildningsplanen ska framgå åtminstone
personalens sammansättning och storlek i företaget, inklusive antalet faktiska arbetsavtal för viss tid samt en bedömning av hur dessa
kommer att utvecklas,
principerna för användning av olika slags anställningsformer, t.ex.
deltidsanställningar och visstidsanställningar; begreppet anställningsform täcker också s.k. nya former av arbete, såsom distansarbete och arbete i elektroniska datanät som inte är bundet till någon
plats, samt allmänna principer om möjligheterna till förkortad
arbetstid eller deltidspension,
allmänna principer för att upprätthålla arbetsförmågan hos arbetstagare som hotas av arbetsoförmåga och äldre arbetstagare samt
arbetsmarknadskompetensen för arbetstagare som hotas av arbetslöshet,
en bedömning av hela personalens yrkeskunnande samt av förändringarna i kraven på yrkeskunnande och orsakerna till dem samt
en årlig plan som baserar sig på denna bedömning enligt personalgrupp eller någon annan ändamålsenlig gruppindelning; det som
ska behandlas gäller närmast personalens behov av och möjligheter
till kompletterande utbildning, fortbildning, och omskolning samt
en årlig genomförandeplan,
genomförandet av planerna och förfarandena för uppföljning av
genomförandet; uppföljning av hur målen för det föregående året
nåtts utgör således en del av den årliga processen för utarbetande
av personalplan.
När personal- och utbildningsplanen utarbetas ska uppmärksamhet
fästas vid äldre arbetstagares särskilda behov. Uppmärksamhet ska
dessutom fästas vid de metoder och möjligheter som arbetstagarna
kan utnyttja för att skapa bättre balans mellan arbete och familjeliv.
Uppmärksamhet ska vidare fästas vid principerna för sysselsättningen
av partiellt arbetsföra och vid flexibla arbetstidsarrangemang.
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Om arbetsgivaren säger upp arbetstagare av ekonomiska orsaker eller
produktionsorsaker, ska behövliga ändringar göras i personal- och
utbildningsplanen redan i samband med att uppsägningarna behandlas vid samarbetsförhandlingar. Bestämmelser om förhandlingarna
finns i övrigt i 8 kap i samarbetslagen. Personal- och utbildningsplanen
uppdateras till denna del så snabbt som möjligt. Avsikten är att utreda
huruvida uppsägningarna å ena sidan och de eventuella omorganisationerna av verksamheten å andra sidan medför ändringar i arbetsuppgifterna och utbildningsbehoven för de anställda som stannar vid
företaget.

Principerna för anlitande av hyrd
arbetskraft, meddelanden och fortsatt
förhandlingsförfarande (17 §)
Arbetsgivaren skall till personalgruppernas företrädare årligen lämna
redogörelse för principerna för anlitande av underleverantörer, detta
ingår således i arbetsgivarens informationsskyldighet (3 kap). Principerna för anlitande av hyrd arbetskraft skall däremot behandlas i
samarbetsförhandlingar.
När arbetsgivaren överväger ett avtal om anlitande av hyrd arbetskraft
skall detta meddelas de företrädare för personalgrupperna som företräder arbetstagare vilkas arbete påverkas av det arbete som de hyrda
arbetstagarna utför. Ett sådant medde15 lande måste lämnas varje
gång innan ett avtal om anlitande av hyrd arbetskraft ingås. Av meddelandet skall framgå
de inhyrda arbetstagarnas antal
deras arbetsuppgifter och arbetsplats
avtalets giltighetstid samt
den eller de tidsperioder under vilka nämnda arbetskraft anlitas.
Arbetsgivaren skall sörja för att tidpunkten när meddelandet lämnades
går att verifiera efteråt, då den berörda personalgruppens företrädare
har rätt att senast den andra arbetsdagen efter arbetsgivarens meddelande yrka att avtalet som arbetsgivaren överväger skall behandlas vid
samarbetsförhandlingar. Samarbetsförhandlingar i ärendet skall föras
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inom en vecka efter det att yrkandet framställts. I förhandlingarna
behandlas bl.a. grunderna för det avtal som arbetsgivaren överväger,
avtalets konsekvenser för arbetsgivarens egna anställda och alternativ
i fråga om den hyrda arbetskraftens storlek. Arbetsgivaren får inte
sluta avtal om anlitande om hyrd arbetskraft under denna tid.
En personalgrupps företrädare får inte yrka på samarbetsförhandlingar när arbetsgivaren anlitar hyrd arbetskraft för arbete som enligt
vedertagen praxis inte utförs av företagets arbetstagare. Motsvarande
begränsning gäller också för sådana kortvariga och brådskande arbeten eller installations-, reparations- och servicearbeten som inte kan
utföras av företagets egna arbetstagare.
Förhandlingar enligt ovan behöver inte föras i företag med 20–29 arbetstagare. Avtal om anlitande av hyrd arbetskraft omfattas emellertid
även i detta fall av arbetsgivarens informationsskyldighet.

Företagets interna information (18 §)
Principerna och praxis för företagets interna informationsverksamhet
skall behandlas vid samarbetsförhandlingar om det arbetar minst 30
arbetstagare på företaget. Sådana ärenden är bl.a. ordnande av informationsmöten, informationsblad, anslagstavlor och användning av
anslagstavlor samt övriga frågor i anslutning till informationsmedier,
t.ex. e-post och eventuell intranetpraxis.

Behandling av planer, principer och praxis
som grundar sig på annan lagstiftning (19 §)
Åtgärder som vidtas i anslutning till bestämmelser i annan lagstiftning
kan behöva behandlas i samarbetsförhandlingar innan arbetsgivaren
fattar beslut om dessa. Samarbetsförfarandet behöver endast genomföras i företag med minst 30 anställda arbetstagare.
Ärenden som skall behandlas i samarbetsförhandlingar innan eventuella åtgärder vidtas är:
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den jämställdhetsplan som avses i lagen om jämställdhet mellan
kvinnor och män (6 a §) när avsikten är att planen skall inkluderas i
personalplanen
sådana arbetsuppgifter som avses i lagen om integritetsskydd i
arbetslivet beträffande vilka en arbetssökande eller arbetstagare
antingen är skyldig eller på basis av samtycke kan lämna ett intyg
över narkotikatest till arbetsgivaren. Samarbetsförfarandet måste
genomföras före godkännande av ett sådant antidrogprogram som
avses i 11 § 4 mom. i lagen om företagshälsovård.
syftet med, ibruktagandet av och metoderna för kameraövervakning, passerkontroll och annan övervakning med tekniska metoder
av arbetstagarna. Bestämmelserna om villkoren för kameraövervakning finns i lagen om integritetsskydd i arbetslivet (5 kap.).
principerna för användningen av e-post och datanät. I fråga om
e-post skall man dessutom beakta vad som bestäms i lagen om integritet i arbetslivet (6 kap.) om hämtning och öppnande av e-postmeddelanden som tillhör arbetsgivaren och vad som bestäms om
tystnadsplikt i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation.
Principerna för användning av e-post och datanät omfattas också av
samarbetsförfarandet. Här avses närmast principer och praxis för
på vad sätt datanät och e-post får användas på arbetsplatsen.
Bildandet av en personalfond samt det resultat- eller vinstpremiesystem som inbringar medel för personalfondsavsättningar och beräkningsgrunderna för personalfondsavsättningen och ändringarna
i den samt slopande av nämnda system och upplösning av personalfonden (9 § i personalfondslagen).

Samarbetsförhandlingar (20 §)
Innan ett företag börjar tillämpa en plan, sådana principer eller mål
eller något annat arrangemang som avses i detta kapitel, ska ärendet
behandlas i samarbetsanda så att man eftersträvar enighet. Om det
finns behov att göra ändringar i planerna, principerna eller målen, ska
förhandlingar föras också om ändringarna. Vid samarbetsförhandlingar ska grunderna och målen för samt syftet med och verkningarna
av planer och motsvarande behandlas med företrädarna för de personalgrupper som berörs av saken. Föremålet för förhandlingarna är den
helhet som bildas av planerna och deras innehåll. Behandlingen av
sådana ärenden förutsätter oftast att flera möten ordnas.

19

Om ärendet berör endast en personalgrupp, ska ärendet tas upp med
företrädaren för den berörda personalgruppen. Om det ärende som behandlas påverkar fler än en personalgrupp, ska ärendet behandlas vid
ett gemensamt möte i vilket företrädare för alla berörda personalgrupper deltar, om inte något annat avtalas.
När personal- och utbildningsplanen behandlas vid samarbetsförhandlingar, ska arbetsgivaren på begäran utreda på vilket sätt man i fortsättningen ämnar upprätthålla yrkeskompetensen hos de arbetstagare
som under en längre tid inte omfattats av åtgärder för utveckling av
yrkeskompetensen.

Arbetsgivarens initiativ (21 §)
Arbetsgivaren skall ta initiativ till samarbetsförhandlingar. Det saknas
bestämmelser för i vilken form initiativ skall lämnas och för exakt inom
vilken tid förhandlingar skall inledas efter initiativets lämnande. Åtminstone i större företag finns skäl för att ett initiativ överlämnas skriftligt.
Initiativ skall överlämnas i så god tid innan samarbetsförhandlingarna
inleds att företrädarna för personalgrupperna får tillräckligt med tid
att förbereda sig inför förhandlingarna. Om det ärende som avses i
initiativet gäller flera personalgrupper än en, skall initiativet överlämnas så att företrädarna för berörda personalgrupper får möjlighet att
avhandla det sinsemellan innan samarbetsförhandlingarna inleds.
Vid bedömningen av tillräcklig tid måste arbetsgivaren beakta att
personalgruppernas företrädare måste kunna sätta sig in i ärendets
bakgrund och få tid att bereda ärendet sinsemellan samt ofta hinna
samråda med de arbetstagare som de företräder. När tidpunkten
för förhandlingar fastställs skall arbetsgivaren bl.a. beakta ärendets
omfattning, antalet arbetstagare som en personalgrupps företrädare
företräder, platsen för verksamhetsstället eller verksamhetsställena,
antalet verksamhetsställen och de arbetstidsformer som tillämpas på
företaget. I regel måste man avsätta flera dagar för förhandlingsberedelser.
I initiativet eller i anslutning till dess överlämnande skall arbetsgivaren samtidigt meddela tid och plats för samarbetsförhandlingarnas
inledande.
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Uppgifter som skall lämnas företrädarna för
personalgrupperna (22 §)
Innan samarbetsförhandlingarna inleds skall arbetsgivaren lämna alla
uppgifter som behövs för ärendets behandling till berörda personalgruppers företrädare.
Uppgifterna skall i första hand bifogas till arbetsgivarens initiativ för
inledande av förhandlingar. Uppgifterna kan också lämnas separat
innan samarbetsförhandlingarna inleds, då det i vissa situationer
är motiverat att meddelande om förhandlingar lämnas i ett så tidigt
skede som möjligt även om arbetsgivaren ännu inte kan lämna mer
detaljerade uppgifter om ärendet. Arbetsgivaren och de berörda personalgrupperna kan avtala att dessa uppgifter lämnas på annat sätt.

Initiativrätt för företrädaren för
personalgruppen (23 §)
Också företrädare för en personalgrupp har rätt att ta initiativ i ärenden som avses i detta kapitel Även när det är en företrädare för en
personalgrupp som begär samarbetsförhandlingar är det arbetsgivaren
som så snabbt som möjligt skall överlämna initiativet till att förhandlingarna inleds. Ovan nämnda bestämmelser om tagande av initiativ
och lämnande av uppgifter till personalgruppers företrädare gäller
också här.
Arbetsgivaren kan också avböja en personalgrupps begäran om förhandlingar. Då skall arbetsgivaren till den som begärt förhandlingar
lämna en utredning om anledningarna till att arbetsgivaren inte anser
samarbetsförhandlingar vara nödvändiga. Utredning skall lämnas utan
dröjsmål och skriftligt.

Anteckning om samarbetsförhandlingar
(24 §)
Bestämmelser om protokoll över samarbetsförhandlingar finns i lagens
9 kap. (54 §).

21

Fullgörande av samarbetsskyldigheten
(25 §)
Samarbetsskyldigheten är fullgjord när arbetsgivaren har förfarit på
det sätt som beskrivits ovan och har förhandlat om ärendena i en anda
av samarbete och i syfte att uppnå enighet. Detta förutsätter bl.a. att
personalgruppernas företrädare har fått både initiativet till förhandlingar och för ärendets behandling nödvändiga uppgifter som arbetsgivaren har till sitt förfogande innan förhandlingar inleds.

Information (26 §)
Efter samarbetsförhandlingarna är det viktigt att företagets personal
informeras om förhandlingarnas resultat. Av denna anledning skall
arbetsgivaren efter att förhandlingarna avslutats ge detaljerad information om innehållet i och ikraftträdandetidpunkten för de beslut som
arbetsgivaren fattar antingen till personalgruppernas företrädare eller
till alla arbetstagare som berörs av ärendet. Målet är att beslut skall
fattas på grundval av i förhandlingarna uppnådd enighet, men lagen
kräver inte detta. Information om ärendet kan alternativt också lämnas med iakttagande av praxis för företagets interna information.
Frågan om informationen skall lämnas till personalgruppernas företrädare eller till alla arbetstagare beror på det behandlade ärendets art
och innehåll. Även om öppenhet är ett viktigt mål för samarbetet kan
samarbetsförhandlingar handla om frågor som inte kan bringas till alla
arbetstagares kännedom.

5

kap.

Avtal och personalens beslut
Detta kapitel omfattar ärenden i anslutning till samarbetsförfarandet
som i första hand skall avtalas i förhandlingar mellan företrädare för
arbetsgivaren och personalgrupperna.

Förhandlingsinitiativ och ärenden som skall
behandlas (27 §)
En arbetsgivare eller en personalgrupps företrädare kan lägga fram ett
förhandlingsinitiativ som ligger till grund för förhandlingar enligt detta
kapitel. I förhandlingsinitiativ skall också det huvuddragen i ärendet
och dess grunder vara utredda.
Målet är att parterna skall kunna komma överens. I praktiken är det
möjligt att parterna inte kan enas om ett avtal, vilket är anledningen
till att lagen inte ställer krav på att enighet skall uppnås.
Samarbetsförfarandet omfattar följande ärenden:
årligen om samarbetsutbildningens omfattning, innehåll och utbildningens inriktning enligt personalgrupp. Arbetsgivaren beslutar om
de medel som skall anvisas för verksamheten innan förhandlingarna. Samarbetsutbildning är utbildning som främjar samarbetet på
arbetsplatsen, och utbildningen kan ges antingen på arbetsplatsen
eller på annan avtalad plats.
de arbetsreglementen som skall iakttas i företaget eller en del av
företaget och om ändringar i dem. Härvidlag tillämpas samarbetsförfarandet inte på företag som sysselsätter 20–29 personer. Arbetsreglementen är i regel anvisningar som definierar och preciserar
förfaranden på arbetsplatsen samt anger praxis och spelregler som
både arbetstagarna och arbetsgivaren skall iaktta. Ärenden som
avtalas i arbetsreglementen är till exempel följande: hur arbetsavtal
skall utformas, hur sjukfrånvaro, familjeledighet och sen ankomst
till arbetet skall meddelas, hur företagshälsovården skall användas,
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på vad sätt och i vilka situationer en arbetstagare kan tilldelas en
varning, ordningsregler på arbetsplatsen och hur dessa skall efterföljas.
regler för initiativverksamheten och ändringar i dem. Vanligen är
det här fråga om sådana av arbetstagare gjorda initiativ om utveckling av arbetet eller av företagets produkter och tjänster som
enligt arbetsplatsens spelregler berättigar arbetstagaren att erhålla
särskild belöning. Detta bestämmelse tillämpas inte på företag med
20–29 arbetstagare.
de principer som skall följas vid fördelning av tjänstebostäder,
fastställande av olika personalgruppers andelar samt fördelning av
bostäder. Bostäder som är avsedda för företagsledningen är dock
undantagna från dessa förhandlingar och avtal. Denna bestämmelse
tillämpas inte heller på företag med 20–29 arbetstagare.
planering och användning av arbetsplatsens personalutrymmen och
motsvarande inom ramen för de medel som arbetsgivaren anvisar för dessa ändamål. Om en arbetsgivare har anvisat medel för
personalbespisning eller till exempel för ordnande av barndagvård
omfattas även dessa ärenden av avtalsförfarandet.
allmänna grunder för fördelning av understöd som arbetsgivaren anvisar för personalens hobby-, rekreations- och semesterverksamhet.
Här handlar det bl.a. om olika former av stöd till bl.a. motions- och
kulturverksamhet, klubbar och motsvarande som är verksamma på
arbetsplatsen samt användning av semesterandelar.

Förhandlingar och avtal (28 §)
Oavsett vilken av parterna som har lagt fram ett förhandlingsinitiativ
är det arbetsgivaren som aktivt skall verka för att förhandlingar inleds.
Arbetsgivaren skall efter att ha lagt fram eller tagit emot ett förhandlingsinitiativ till berörda personalgruppers företrädare lämna de uppgifter som är nödvändiga för ärendets behandling.
Om en arbetsgivare anser att de förhandlingar som avses i ett av en
personalgrupps företrädare framlagt initiativ är onödiga, skall företrädaren för den berörda personalgruppen utan dröjsmål underrättas om
detta och om grunderna för det.
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Förhandlingskallelse skall lämnas av arbetsgivaren. Kallelse kan överlämnas redan i samband med att arbetsgivaren lämnar de uppgifter
som är nödvändiga för förhandlingen till personalgruppens företrädare
eller efter att dessa uppgifter har lämnats. Efter detta skall förhandlingarna föras i syfte att uppnå avtal om de ärenden som behandlas.
Förhandlingsresultatet skall enligt lagens 54 § antecknas i protokoll.
Ett avtal som kommit till stånd vid samarbetsförhandlingar skall ingås
skriftligen, om avtalets innehåll inte framgår av det protokoll eller de
protokollbilagor som upprättas över förhandlingarna. Avtalet kan
ingås för viss tid eller gälla tills vidare. Om avtalet gäller tills vidare
och ingen uppsägningstid har avtalats får avtalet sägas upp av arbetsgivaren eller den eller de företrädare för personalgruppen som ingått
avtalet. Uppsägningstiden är sex månader.

Avtals bindande verkan (29 §)
Ett avtal om arbetsreglementen och regler för initiativverksamheten
och om ändring i dessa är bindande för arbetsgivaren och de arbetstagare som omfattas av avtalets tillämpningsområde och vars personalgruppsföreträdare har ingått avtalet. Avtalet iakttas som del av
varje sådan arbetstagares arbetsavtal, om inte något annat följer av
det kollektivavtal som tillämpas på anställningsförhållandet i fråga.
Ett kollektivavtal kan till exempel innehålla bestämmelser som till
exempel är förmånligare för arbetstagaren som inte kan åsidosättas av
ett samarbetsavtal. Ett avtal om arbetsreglementen, regler för initiativverksamheten eller enskilda bestämmelser i dessa åsidosätter inte
heller en uttrycklig för arbetstagaren gynnsammare av arbetsgivaren
och arbetstagaren bestämmelse i ett arbetsavtal.
Arbetsgivaren skall informera om avtal som ingåtts och om dess innehåll på ett lämpligt sätt på arbetsplatsen så att varje arbetstagare får
kännedom om avtalet som kommer att tillämpas för hans eller hennes
del.
Ett avtal träder i kraft en månad efter att arbetsgivaren har informerat
om det. Parterna kan också avtala annan tidpunkt för ikraftträdande.
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Beslut av personalgruppernas företrädare (30 §)
Om avtal inte fås till stånd mellan arbetsgivaren och personalgruppernas
företrädare vid samarbetsförhandlingar får företrädare för berörda personalgrupper besluta om
samarbetsutbildningens innehåll och inriktning på olika personalgrupper,
fördelning av tjänstebostäder,
planering och användning av personalutrymmen och motsvarande
på arbetsplatsen samt ordnande av barndagvård och personalbespisning,

kap.

Personalkonsekvenser och
arbetsarrangemang när företags
verksamheten förändras

Om ärendet berör flera personalgrupper skall beslut fattas gemensamt
av dessa personalgruppers företrädare. Beslutsrätten begränsas av att
det är arbetsgivaren som beslutar om anslag för samarbetsutbildning
och social verksamhet.

Kapitlet innehåller bestämmelser om samarbetsförfarandet som skall
iakttas när arbetsgivaren planerar sådana förändringar av företagets
verksamhet eller arbetets organisation som kan leda till andra konsekvenser för arbetstagare än uppsägning, permittering eller överföring
till anställning på deltid. Här är det fråga om ärenden som annars
beslutas inom ramen för arbetsgivarens rätt att leda och övervaka
arbetet. Samarbetsförfarandet medför inga inskränkningar av arbetsgivarens beslutsrätt, men samarbetsförhandlingar måste genomföras
innan arbetsgivaren får fatta beslut i ärendet.

Arbetsgivarens beslut (31 §)

Tillämpningsområde (32 §)

Om avtal inte fås till stånd får arbetsgivaren inom ramen för sin behörighet fatta beslut om

Bestämmelsen definierar de situationer där samarbetsförhandlingar
skall föras när planerade åtgärder medför konsekvenser för personalen.
Arbetsgivaren skall innan beslut om planerade åtgärder fattas inleda
samarbetsförhandlingar om de konsekvenser för personalen som följer av

allmänna fördelningsgrunder för stödet till personalens hobby-,
rekreations- och semesterverksamhet.

frågor som allmänt omfattas av arbetsreglemente,
regler för initiativverksamheten eller ändringar i dem
principer för fördelning av bostäder och olika personalgruppers
andelar.
Arbetsgivaren har emellertid inte rätt att ensidigt fastställa arbetsreglementen som skall iakttas i företaget eller ändringar i dem. Eftersom
arbetsgivaren inom ramen sin rätt att leda och övervaka arbetet kan
ge direktiv om hur arbetet skall utföras, om arbetets kvalitet samt om
tiden och platsen för arbetets utförande, får arbetsgivaren i enstaka
fall besluta om sådana ärenden även när förhandlingar om arbetsreglementet inte har lett till avtal i dessa avseenden. Sådana ensidiga direktivs bindande verkan bestäms inte av bestämmelserna i detta kapital
utan av allmänna arbetsrättsliga principer.
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6

att företaget eller någon del av företaget läggs ner, flyttas till en
annan ort eller av att dess verksamhet utvidgas eller inskränks
anskaffning av maskiner och utrustningar
förändringar i serviceproduktionen eller produkturvalet
andra motsvarande förändringar i företagets verksamhet
arbetsarrangemang. Med arbetsarrangemang avses förutom organisering av enskilda arbetsuppgifter också arbetets innehåll och
organisation i allmänhet.
anlitandet av utomstående arbetskraft. Med utomstående arbetskraft avses anlitande av både hyrd arbetskraft och underleverantörer.
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Ärenden som skall behandlas (33 §)
Vid planering av åtgärder som avses i 32 § ovan skall arbetsgivaren
samtidigt bedöma om åtgärderna leder till väsentliga förändringar i
arbetstagarnas ställning. De planerade åtgärderna behöver inte vara
väsentliga för arbetsgivarens verksamhet, däremot skall deras effekter
på arbetstagarna bedömas vara väsentliga. Bedömningen skall omfatta
förändringens konsekvenser för
arbetstagarnas arbetsuppgifter,
arbetsmetoder,
arbets- och arbetslokalarrangemang,
förflyttningar från en arbetsuppgift till en annan,
arrangemang beträffande den ordinarie arbetstiden samt tidpunkterna för när den ordinarie arbetstiden börjar och slutar liksom
tidpunkterna för vilo- och matpauser.
De planerade åtgärderna skall vara sådana som omfattas av arbetsgivarens rätt att leda arbetet. Detta innebär att ändringar av villkoren
i enskilda arbetstagares arbetsavtal i regel inte är föremål för samarbetsförhandlingar. Planerade åtgärder som berör allmän praxis och
arbetsarrangemang på arbetsplatsen skall däremot behandlas i samarbetsförhandlingar innan arbetsgivaren får förhandla om eventuella
arbetsavtalsvillkor med en enskild arbetstagare.
Personalkonsekvensers väsentlighet bedöms utifrån ett totalomdöme
som bl.a. skall beakta förändringens varaktighet och omfattning. Om
en åtgärd till exempel kommer att leda till mer kännbara och bestående förändringar av arbetsuppgifters innehåll skall dessa behandlas i
samarbetsförhandlingar. Om arbetstidsarrangemang förändras på ett
varaktigt sätt skall också dessa tas upp till behandling i samarbetsförfarandet. Det väsentliga i en förändrings effekter på arbetslokalarrangemang skall i likhet med övriga effekter bedömas utifrån deras
betydelse för arbetstagaren. Hänsyn skall då förutom ändringar av
arbetsplatsens eller arbetsställets placering tas till ändringar som kontorsrums omvandling till kontorslandskap.
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Vid bedömningen av förhandlingsskyldighet och om en ändring är
väsentlig skall arbetsgivaren dessutom beakta om det är en personalgrupp eller en enskild arbetstagare som berörs av ändringen. Om en
hel personalgrupp eller en stor del av en personalgrupp berörs av en
ändring uppfylls i regel också kravet på väsentlig ändring.
Konsekvenserna för personalen kan också vara sådana som omfattas
av bestämmelser i ett för arbetsgivaren bindande kollektivavtal. Då är
det i första hand kollektivavtalets bestämmelser som skall iakttas.

Samarbetsförhandlingar (34 §)
Samarbetsförhandlingar skall föras innan arbetsgivaren fattar beslut i
ett ärende som medför konsekvenser för personalen. Förhandlingarna
skall behandla grunderna för, verkningarna av och alternativen för en
planerad ändring i de delar som berör personalens ställning.
Tidpunkten för förhandlingarna beror på arten hos den av arbetsgivaren planerade åtgärden. En rad åtgärder som nedläggning av företaget
eller av någon del av företaget eller flyttning av företaget till en annan
ort leder oundvikligen till konsekvenser för personalen. Då måste samarbetsförhandlingar föras innan beslut fattas om åtgärden. Andra slag
av åtgärder, till exempel anskaffning av vissa maskiner och utrustningar, kan å sin sida vara sådana att det ännu inte är möjligt att bedöma
deras konsekvenser för personalen när beslut om anskaffningen fattas.
I sådana situationer skall förhandlingar föras när personalkonsekvenserna blivit möjliga att bedöma, men innan beslut fattas i ärenden som
följer av ändringen och som påverkar personalens ställning.
För att förhandlingarna skall leda till en växelverkan mellan arbetsgivaren och personalen skall de föras i en anda av samarbete i syfte att
uppnå enighet.
Om den planerade ändringen endast påverkar endast en eller ett fåtal
arbetstagares ställning, förs samarbetsförhandlingar separat med
respektive arbetstagare om inte något annat avtalas. Detta är ändamålsenligt då en del av ärenden som skall behandlas kan handla om
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förhållandevis normala ändringar som måste genomföras snabbt så
att företagets verksamhet inte störs. Arbetsgivarens företrädare som
kommer i fråga i sådana förhandlingar är i regel arbetstagarens överordnade i linjeledningen. När det handlar om en väsentlig ändring som
påverkar en arbetstagares ställning har varje arbetstagare alltid rätt
att yrka att förhandlingar om ett ärende som berör honom eller henne
också skall föras mellan hans eller hennes företrädare och arbetsgivaren.
Om den planerade ändringen allmänt berör arbetstagare som hör till
en eller flera personalgrupper, förs samarbetsförhandlingar mellan de
berörda personalgruppernas företrädare och arbetsgivaren. Förhandlingar kan också föras på något annat avtalat sätt.

Arbetsgivarens initiativ (35 §)
Arbetsgivaren skall ta initiativ till samarbetsförhandlingar i så god tid
som möjligt med beaktande av inom vilken tid den planerade åtgärden
avses vara genomförd. Lagen innehåller inga bestämmelser om minsta
tid mellan initiativ och förhandlingars inledande eftersom ärenden
som skall behandlas kan vara av mycket olika storleksordning. Personalkonsekvensernas omfattning påverkar också tidpunkten för när ett
initiativ skall läggas fram.
När ett förhandlingsinitiativ läggs fram skall arbetsgivaren samtidigt
meddela tidpunkt och plats för samarbetsförhandlingarnas inledande.

Uppgifter som skall lämnas till
arbetstagarna eller personalgruppernas
företrädare (36 §)
Arbetsgivaren skall innan samarbetsförhandlingarna inleds lämna de
berörda arbetstagarna eller personalgruppernas företrädare de uppgifter som behövs för behandlingen av ett ärende. Uppgifterna skall i
första hand bifogas till arbetsgivarens initiativ.
Om det ärende som skall behandlas är vittgående kan uppgifterna
också lämnas separat innan förhandlingarna inleds. Förhandlingar kan
dock inte inledas innan berörda arbetstagare eller personalgruppers
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företrädare har haft tillräckligt med tid att sätta sig in i de uppgifter
de fått. Personalgruppernas företrädare skall också ges tillräcklig tid
att tillsammans avhandla ärendet som initiativet avser. Detta skall
beaktas redan när förhandlingsinitiativ läggs fram så att de som deltar
i förhandlingarna får tillräckligt med tid att sätta sig in i ärendet innan
förhandlingarna inleds.

Initiativrätt för personalgruppens
företrädare (37 §)
En företrädare för en personalgrupp kan också begära att samarbetsförhandlingar skall inledas. Även i detta fall skall arbetsgivaren så
snabbt som möjligt ta initiativ till förhandlingar om det ärende som
begäran avser med iakttagande av bestämmelserna om arbetsgivarens
initiativ och om uppgifter som skall lämnas till personalgruppernas
företrädare.
Om arbetsgivaren anser att det inte finns skäl att inleda förhandlingar
på basis av ett initiativ som en personalgrupps företrädare har lagt
fram skall denne utan dröjsmål tillställas en skriftlig utredning om
skälen till att samarbetsförhandlingar inte anses vara nödvändiga.

Fullgörande av förhandlingsskyldigheten
(38 §) och anteckning om
samarbetsförhandlingar (39 §)
Samarbetsskyldigheten är fullgjord när arbetsgivaren har förfarit på
det sätt som beskrivits ovan och har förhandlat om samarbetsärendena i en anda av samarbete och i syfte att uppnå enighet.
Bestämmelser om protokoll över samarbetsförhandlingar finns i 54 §.

Information (40 §)
Efter avslutade samarbetsförhandlingar har personalen behov att veta
vad arbetsgivaren beslutar i ärendet. De berörda personalgruppernas
företrädare och alla arbetstagare som omfattas av ett beslut skall informeras om innehållet i det beslut som arbetsgivaren fattar i ärendet.

31

Information kan också lämnas med iakttagande av principerna och
praxis för företagets interna information. Arbetsgivaren skall informera om beslutet oavsett om det fattats på grundval av uppnådd enighet
eller om det är fattat efter ett övervägande inom ramen för arbetsgivarens behörighet.

7

kap.

Samarbetsförfa rande i samband
med överlåtelse av rörelse
Information till personalgruppernas
företrädare (41 §)
Överlåtaren och förvärvaren av en rörelse skall för företrädarna för de
personalgrupper som berörs av överlåtelsen utreda

Om överlåtelse av en rörelse får sådana konsekvenser för personalen
som skall behandlas i samarbetsförhandlingar skall dessa konsekvenser i varje enskilt fall förhandlas i enlighet med vad som bestäms på
annat håll i samarbetslagen.

Förvärvarens skyldighet till dialog (42 §)
Efter att förvärvaren har utrett de saker som nämnts ovan för personalgruppernas företrädare skall förvärvaren ge företrädarna möjlighet
att ställa preciserande frågor som arbetsgivaren är skyldig att besvara.
Avsikten är att på detta sätt söka minska de oklarheter och farhågor
som ofta uppstår vid överlåtelse av rörelse.
Efter att personalgruppernas företrädare har fått svar på sina frågor
skall arbetsgivaren på begäran av personalgruppernas företrädare och
på grundval av de uppgifter han lämnat också lämna en utredning av
ärendet till alla berörda arbetstagare.

Fusion och delning (43 §)
Vad som bestäms om överlåtelse av rörelse gäller också för fusion och
delning av företag.

tidpunkten eller den planerade tidpunkten för överlåtelsen
överlåtelsens orsaker
de juridiska, ekonomiska och sociala följder som överlåtelsen leder
till för arbetstagarna
planerade åtgärder som berör arbetstagarna.
Överlåtaren av en rörelse skall i god tid innan överlåtelsen genomförs
lämna uppgifter som han förfogar över till personalgruppernas företrädare. På motsvarande sätt skall förvärvaren lämna uppgifter till
personalgruppernas företrädare i god tid och senast en vecka efter att
överlåtelsen har skett.
Överlåtaren och förvärvaren kan inte hänvisa till att beslutet att överlåta rörelsen har fattats i företagets namn av ett företag med bestämmande inflytande och att de inte har fått erforderliga uppgifter från
företaget som har bestämmande inflytande.
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kap.

Samarbetsförfa rande när
användningen av arbetskraft
minskar
Tillämpningsområde (44 §)
Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas när arbetsgivaren överväger
åtgärder som kan leda till att en eller flera arbetstagare sägs upp, permitteras eller överförs till anställning på deltid av ekonomiska orsaker
eller av produktionsorsaker. Arbetsgivaren får således vid samarbetsförhandlingars inledande ännu inte ha fattat beslut om åtgärder som
kan leda till arbetskraftsminskningar. Åtgärder som kan få sådana
konsekvenser skall fortfarande befinna sig på planeringsstadiet. Samarbetsskyldigheten gäller oavsett om ett beslut som leder till uppsägningar fattas av arbetsgivaren eller av ett företag med bestämmande
inflytande.
Bestämmelserna tillämpas också om arbetsgivaren annars ämnar säga
upp eller permittera en eller flera arbetstagare eller överföra arbetstagare till anställning på deltid av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker. Här handlar det om situationer där arbetsgivaren har ekonomiska svårigheter eller där företagets orderstock har minskat så att
företaget utan att vidta andra särskilda åtgärder tvingas att överväga
en minskning av arbetskraften.
Bestämmelserna tillämpas inte på företag som är satta i konkurs eller
befinner sig i likvidation eller där arbetsgivaren har avlidit. Arbetsgivarens frånfälle kan endast ha betydelse i situationer där arbetsgivaren
är fysisk person som då upphör att vara arbetsgivare i arbetsavtalslagens mening, och där verksamheten inte drivs vidare eller överlåts till
en ny arbetsgivare av dödsboet.
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Arbetsgivarens framställning om inledande
av samarbetsförhandlingar (45 §)
När en arbetsgivare överväger att säga upp eller permittera en eller
flera arbetstagare eller överföra arbetstagare till anställning på deltid
skall arbetsgivaren inleda samarbetsförhandlingar. Arbetsgivaren
skall då göra en förhandlingsframställning för vidtagande av sysselsättningsåtgärder och inledande av samarbetsförhandlingar. Framställningen skall göras skriftligt senast fem dagar innan förhandlingarna
inleds.
Av förhandlingsframställningen skall framgå åtminstone tiden och
platsen för förhandlingarnas inledande samt ett förslag i huvuddrag till
de ärenden som skall behandlas vid förhandlingarna.

Parter i samarbetsförhandlingarna (46 §)
I förhandlingar med arbetsgivarens företrädare företräds personalen i
regel av personalgruppens eller personalgruppernas företrädare. Förhandlingar kan också föras på ett gemensamt möte.
Om uppsägning, permittering eller överföring till anställning på deltid
gäller en enskild eller flera enskilda arbetstagare får ärendet också
behandlas mellan arbetstagaren eller arbetstagarna och deras arbetsgivare. Varje arbetstagare har dock rätt att kräva att förhandlingar om
ett ärende som gäller honom eller henne också skall föras mellan hans
eller hennes företrädare och arbetsgivaren.

Uppgifter som arbetsgivaren skall lämna (47 §)
När arbetsgivaren överväger uppsägning eller permittering för mer än
90 dagar eller överföring till anställning på deltid som gäller minst tio
arbetstagare, skall arbetsgivaren lämna företrädarna för de berörda
arbetstagarna skriftligen de uppgifter han förfogar över om
grunderna för de planerade åtgärderna
en preliminär uppskattning av antalet uppsägningar, permitteringar
och överföringar till anställning på deltid
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en utredning om de principer som används för att bestämma vilka
arbetstagare som skall sägas upp, permitteras och överföras till
anställning på deltid
en bedömning av den tid inom vilken uppsägningarna, permitteringarna eller överföringarna till anställning på deltid kommer att
verkställas.
Dessa uppgifter skall bifogas till förhandlingsframställningen. Uppgifter som arbetsgivaren får efter att förhandlingsframställning lagts
fram kan lämnas vid samarbetsarbetsförhandlingarnas inledande. Förhandlingarna kan således påbörjas även när alla uppgifter som är av
betydelse för ärendet inte finns tillgängliga vid tidpunkten för förhandlingsframställningens framläggande. Målet är att förhandlingar skall
kunna inledas i ett så tidigt skede som möjligt.
Om arbetsgivaren överväger uppsägning, permittering eller överföring
till anställning på deltid av färre än tio arbetstagare kan arbetsgivaren
lämna uppgifterna som avses ovan till berörda arbetstagare eller till
deras företrädare. Eftersom denna paragraf gör skillnad mellan permitteringar av minst tio arbetstagare för längre tid än 90 dagar och permitteringar av mindre än tio arbetstagare för längre tid 90 dagar skall
bestämmelserna om uppgifters lämnande också tillämpas för sådana
permitteringar som bedöms vara i minst 90 dagar och avser färre än
tio arbetstagare.
När det gäller uppsägningar av ett litet antal arbetstagare kan uppgifterna lämnas muntligt. På begäran av en arbetstagare eller en företrädare för en berörd personalgrupp skall uppgifterna även i detta fall
lämnas skriftligt. Arbetstagaren eller personalgruppens företrädare
kan oberoende av varandra begära att få uppgifterna skriftligt.

Meddelande till arbetskraftsbyrån (48 §)
När arbetsgivaren föreslår att det vid samarbetsförhandlingar skall
behandlas åtgärder som kan leda till att arbetstagare sägs upp, permitteras eller överförs till anställning på deltid, skall förhandlingsframställningen eller de uppgifter som framgår av framställningen också
lämnas till arbetskraftsbyrån skriftligen senast när samarbetsförhandlingar inleds.
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Handlingsplan och handlingsprinciper (49 §)
Avsikten är att skapa närmare samarbete mellan arbetsgivaren,
personalen och arbetskraftsbyrån genom att effektivisera de förfaranden som används vid utredning och förhandlingar om grunderna för,
verkningarna av och alternativen till uppsägningar som arbetsgivaren
överväger av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker. Samtidigt
underlättas de arbetstagares som kommer att sägas upp möjligheter
att så smidigt och snabbt som möjligt få arbete hos andra arbetsgivare.
Om en arbetsgivare överväger uppsägning av minst tio arbetstagare
av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker skall arbetsgivaren när samarbetsförhandlingarna inleds lämna personalgruppernas
företrädare ett förslag till en sysselsättningsfrämjande handlingsplan. Det är fråga om en sysselsättningsfrämjande handlingsplan. Vid
beredningen av planen skall arbetsgivaren tillsammans med arbetskraftsmyndigheterna också utreda den offentliga arbetskraftsservice
som främjar möjligheterna att få arbete. Förslaget till handlingsplan
skall lämnas till personalgruppernas företrädare i ett så tidigt skede
av samarbetsförhandlingarna som möjligt. Handlingsplanen behöver
inte vara helt uttömmande vid denna tidpunkt eftersom det är först
under förhandlingarnas gång som det blir möjligt att i detalj utreda
den arbetskraftsservice som de offentliga arbetskraftsmyndigheterna
erbjuder.
Av handlingsplanen skall framgå
den planerade tidtabellen för samarbetsförhandlingar
förfarandet vid förhandlingarna
de planerade handlingsprinciper som under uppsägningstiden kommer att iakttas vid användningen av tjänster enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice samt vid främjande av de arbetssökandes
sysselsättnings- och utbildningsmöjligheter.
Förhandlingarna skall föras steg för steg på ett konsekvent sätt. När
personalgruppernas företrädare vet vad som kommer att avhandlas
vid varje enskild förhandling får de större möjligheter att förbereda sig
för de olika förhandlingssituationerna. Dessutom blir det då möjligt
att utnyttja arbetskraftsmyndigheternas arbetskraftsservice och andra
nödvändiga föranstaltningar på ett effektivare sätt.
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Handlingsplanen får inte åsidosätta andra bestämmelser eller föreskrifter som tillämpas vid uppsägningar, till exempel skyldigheten att
erbjuda arbete och utbildningsskyldigheten. Eventuella bestämmelser
i kollektivavtal som slutits för berörda branscher skall också beaktas.
Förfarandet är enklare när en arbetsgivare överväger uppsägning av
färre än tio arbetstagare av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker. Då skall arbetsgivaren när samarbetsförhandlingarna inleds
föreslå handlingsprinciper dels för att under uppsägningstiden stödja
arbetstagarna i att på eget initiativ söka sig till annat arbete eller utbildning, dels för stödjande av arbetstagarnas möjligheter att få arbete
med hjälp av sådana tjänster som avses i lagen om offentlig arbetskraftsservice. Bestämmelsen skall tillämpas även när arbetsgivaren
endast avser att säga upp en arbetstagare.
Bestämmelser om arbetstagares rätt till sysselsättningsledighet under
uppsägningstiden finns i arbetsavtalslagen (7 kap. 12 §). Ledighetens
längd på 5–20 arbetsdagar bestäms av hur länge anställningsförhållandet har varat och hur lång uppsägningstiden är.

Förhandlingsskyldighetens innehåll (50 §)
Ärenden som rör minskning av användningen av arbetskraft skall
behandlas i en anda av samarbete och i syfte att uppnå enighet. Förhandlingsskyldigheten gör ingen skillnad på hur många arbetstagare
arbetsgivaren överväger att säga upp, permittera eller överföra till
anställning på deltid.
Förhandlingarna skall behandla
grunderna för och verkningarna av de planerade åtgärderna
handlingsplanen eller handlingsprinciperna
alternativen för att begränsa den krets av personer som är föremål
för minskningen av arbetskraften och för att lindra följderna av
minskningen för arbetstagarna.
Frågor som skall behandlas vid förhandlingarna är särskilt möjligheterna till utbildning och omplacering samt olika arbets- och arbetstidsarrangemang som många kollektivavtal numera erbjuder en möjlig-
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het till. Utbildningsmöjligheterna skall undersökas tillsammans med
arbetskraftsmyndigheterna och de möjligheter som företaget erbjuder
själv skall undersökas på en bredare front. Andra ärenden som kan
behandlas är till exempel frivillig övergång till deltidsarbete samt antalet anställda som är intresserade av studieledighet eller motsvarande
arrangemang och som är intresserade av olika pensionslösningar. Om
en minskning av arbetskraften inte kan undvikas skall möjligheterna
att begränsa de sociala och ekonomiska olägenheterna som orsakas av
uppsägningar, permitteringar och överföringar till anställning på deltid
tas upp vid förhandlingarna. Här är det till exempel fråga om arbetsarrangemang för och utbildningsbehov hos kvarvarande arbetstagare
vilket framtvingar ändringar i personalplanen och utbildningsmålen
samt andra frågor i anslutning till förmåner som företaget erbjuder.

Fullgörande av samarbetsskyldigheten (51 §)
Om de uppsägningar, permitteringar eller överföringar till anställning
på deltid som arbetsgivaren överväger gäller färre än tio arbetstagare
eller om permitteringar som varar högst 90 dagar avser minst tio
arbetstagare, anses arbetsgivaren ha fullgjort sin förhandlingsskyldighet när förhandlingar har förts under en tidsperiod om 14 dagar från att
de inleddes. Förhandlingstiden avser kalenderdagar och den räknas
från och med den första förhandlingsdagen. Parterna kan också avtala
annat om förhandlingstidens längd och om förhandlingsskyldighetens
fullgörande.
När en arbetsgivare överväger uppsägningar, permitteringar som varar
längre än 90 dagar eller överföringar till anställning på deltid som avser minst tio arbetstagare fullgörs förhandlingsskyldigheten på samma
sätt som ovan med undantag för att förhandlingstiden då är sex veckor.
Även här kan parterna avtala annat om förhandlingstidens längd och
om förhandlingsskyldighetens fullgörande. Förhandlingsperioden är
dock endast 14 dagar i företag som har 20–29 arbetstagare.
Frågan om kortare eller längre förhandlingsperiod avgörs efter varje
enskilt ärendes tidsmässiga sammanhang. Förhandlingar kan inte
delas upp till att avse mindre grupper av arbetstagare eller grupper
med kortare permitteringstid än vad det i realiteten är fråga om mot
bakgrund av ärendets sakliga och tidsmässiga sammanhang.
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När ett företag är föremål för saneringsförfarande är förhandlingstiden
14 dagar från det att förhandlingarna inleddes.

kap.

Anteckning om samarbetsförhandlingar (52 §)

Särskilda bestämmelser

Bestämmelser om protokoll över förhandlingsresultat finns i 54 §.

Anteckning om samarbetsförhandlingar (54 §)

Arbetsgivarens utredning (53 §)

Efter behandling av ärenden vid olika samarbetsförfaranden skall
arbetsgivaren också se till att protokoll upprättas över resultaten av
förhandlingarna. Inom ett företag kan man avtala om gemensam praxis
för undertecknande och bestyrkande av protokoll.

Efter att ha fullgjort sin förhandlingsskyldighet får arbetsgivaren
besluta om uppsägning, permittering och överföring till anställning
på deltid. För att de berörda arbetstagarna som deltagit i förhandlingar skall få kännedom om innehållet i ett beslut som arbetsgivaren
har övervägt i ett så tidigt skede som möjligt skall arbetsgivaren för
de arbetstagare eller de företrädare för en personalgrupp med vilka
samarbetsförhandlingar har förts inom en rimlig tid presentera en
utredning om de beslut arbetsgivaren som överväger på grundval av
samarbetsförhandlingarna. Syftet för utredningen är att minska personalens osäkerhet om hur ärendet fortskrider och ange inom vilken tid
besluten som grundar sig på det genomgångna samarbetsförfarandet
senast kommer att fattas.
Vid tidpunkten när utredningen presenteras är det fråga om vilket
beslut arbetsgivaren är på väg att fatta på grundval av de vid samarbetsförhandlingarna behandlade alternativen. Åtminstone när det
gäller uppsägning av flera personer är det vid denna tidpunkt ännu
inte möjligt att namnge de arbetstagare som kommer att sägas upp. Av
utredningen skall åtminstone framgå
antalet personer som skall sägas upp, permitteras eller överföras till
anställning på deltid enligt personalgrupp
permitteringarnas längd
inom vilken tid arbetsgivaren avser att verkställa sitt beslut om
minskning av arbetskraften.
På begäran av en personalgrupps företrädare skall arbetsgivaren presentera utredningen för arbetstagarna i den berörda personalgruppen
gemensamt.
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9

På begäran av någon som deltagit i förhandlingarna skall arbetsgivaren om inget annat har avtalats se till att det protokoll över förhandlingarna upprättas. Tidpunkterna för samarbetsförhandlingarna, vilka
som varit närvarande i dem samt resultaten av förhandlingarna eller
deltagarnas avvikande ställningstaganden skall framgå av protokollet
så att båda parters ståndpunkter i det behandlade kommer till uttryck.
Alla parter som varit närvarande vid förhandlingssammanträdena
skall justera protokollet och bestyrka det med sina underskrifter.

Rätt att anlita sakkunniga (55 §)
Företrädare för personalgrupperna har rätt att höra och få uppgifter av
sakkunniga vid verksamhetsenheten som bereder ärendet som skall
behandlas och i mån av möjlighet även andra sakkunniga i företaget,
när det är nödvändigt med tanke på det ärende som skall behandlas
i samarbetsförfarandet. Rätten att anlita sakkunniga gäller både när
personalgruppernas företrädare förbereder sig för samarbetsförfarandet och under själva samarbetsförfarandet.
Frågor där det kan vara nödvändigt att anlita sakkunniga är till exempel uppgifter som samlas in om arbetstagare i samband med anställning och under anställningsförhållandet, behandling av planer, principer och praxis som grundar sig på annan lagstiftning och ärenden som
avses i denna lags 6 och 8 kap. Sakkunniga kan också behöva anlitas
för att klargöra och underlätta förståelsen av uppgifter som personal-
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gruppernas företrädare har fått om företagets ekonomiska situation,
löneuppgifter eller principerna för anlitande av utomstående arbetskraft.

Annan befrielse från arbete och ersättning för inkomstbortfall än vad
som avses ovan skall i varje enskilt fall överenskommas mellan personalgruppens företrädare och arbetsgivaren.

De sakkunniga ges befrielse från arbetet och betalas ersättning för inkomstbortfall på samma grunder som personalgruppernas företrädare.

Om en företrädare för en personalgrupp utom sin arbetstid deltar i ett
samarbetsförfarande som avses i denna lag eller fullgör någon annan
med arbetsgivaren avtalad uppgift i anslutning till samarbetsförfarandet, är arbetsgivaren skyldig att för den tid som används för uppgiften
betala företrädaren en ersättning som motsvarar dennes lön för ordinarie arbetstid. Ersättningens storlek bestäms enligt ovan beskrivna
principer för löneberäkning. Tid som används för uppgifter som utförs
utom arbetstiden räknas inte som arbetstid.

Befrielse från arbetet samt ersättningar
(56 §)
Företrädare för personalgrupperna har rätt att få befrielse från arbetet
för skötseln av sina uppgifter i anslutning till samarbetsförfarandet när
detta sker på arbetstid. Detta innebär befrielse från ordinarie arbetsuppgifter under tillräckligt lång tid som företrädaren behöver i varje
enskilt fall. Befrielse från arbete gäller för
deltagande i samarbetsförhandlingar
den tid som en personalgrupps företrädare behöver för att förbereda sig för förhandlingar med arbetsgivaren. Detta är tid som
personalgruppernas företrädare behöver för inbördes förhandlingsförberedelser, tid för att de skall kunna sätta sig in i en framlagd
förhandlingsframställan eller ett framlagt förhandlingsinitiativ
och tid för att sätta in sig i material som rör förhandlingarna som
arbetsgivaren har lämnat.
deltagande i samarbetsutbildning som avser samarbetslagens
verkställande. Arbetsgivaren och företrädaren för personalgruppen
skall komma överens om tidpunkterna för samarbetsutbildning.
Arbetsgivaren skall också betala ersättning för inkomstbortfall till
följd av befrielse från arbetet. Med detta avses den lön som personen
skulle ha fått under denna tid om han hade arbetat. För anställda med
månadslön är ersättningen för inkomstbortfall tydlig. För arbetstagare
med ackordslön och timlön betalas ersättning i regel efter den genomsnittliga timlönen. Ersättning kan också betalas enligt vad som avtalats om ersättning för inkomstbortfall för förtroendeman eller arbetarskyddsfullmäktig.
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Tystnadsplikt (57 §)
Även konfidentiella uppgifter kan bli föremål för behandling vid samarbetsförhandlingar, vilket gör att en bestämmelse om tystnadsplikt är
nödvändig för att skydda arbetsgivaren eller arbetstagares integritet.
Enskilda arbetstagare och företrädare för en personalgrupp skall
hemlighålla i samband med samarbetsförfarandet erhållna uppgifter
om arbetsgivarens ekonomiska situation, affärs- och yrkeshemligheter
samt uppgifter om företagssäkerhet och motsvarande säkerhetsarrangemang. Tystnadsplikten gäller också för sakkunniga. Uppgifter
vars spridning inte är ägnad att skada arbetsgivaren eller dennes kompanjon kontrahent behöver dock inte hållas hemliga.
Med affärs- och yrkeshemligheter avses bl.a. ekonomiska och tekniska
uppgifter samt uppgifter om förfaranden, dataprogram, produktionsvolymer, scheman, kundregister och arbetsmetoder. Till affärs- och
yrkeshemligheter räknas också uppgifter om avtal som företaget har
ingått, uppgifter om marknadsföring och prispolitik samt tekniska
hemligheter. Frågor om företagssäkerhet och motsvarande andra
säkerhetsarrangemang som omfattas av tystnadsplikt kan avse både
datasäkerhet och företagets fysiska säkerhet.
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Tystnadsplikten förutsätter att arbetstagaren eller personalgruppens
företrädare har informerats om vilka uppgifter arbetsgivaren vill hålla
hemliga enligt ovannämnda kriterier.
En arbetstagare eller en personalgrupps företrädare som omfattas av
tystnadsplikt får dock avhandla uppgifter med andra arbetstagare eller
deras företrädare om detta är motiverat med hänsyn till dessa arbetstagares ställning. Den som omfattas av tystnadsplikt måste på grundval av dem i samarbetsförfarandet behandlade ärendenas betydelse å
den ena och arten hos de uppgifter som skall hemlighållas å den andra
sidan överväga om det är motiverat att avhandla dessa uppgifter med
en vidare krets av personer och med vilka personer detta är nödvändigt. I denna bedömning skall särskild hänsyn tas till hur känsligt
ärendet är och om ett röjande kan öka risken för att uppgifterna missbrukas för till exempel insideraffärer.
Samtidigt som en arbetstagare eller en personalgrupps företrädare
avhandlar ett ärende som skall hemlighållas med andra arbetstagare eller deras företrädare skall de informera personerna i fråga om
tystnadsplikten. Därmed kommer också dessa arbetstagare och deras
företrädare att omfattas av skyldigheten att hemlighålla de uppgifter
som avhandlas med dem.
Uppgifter som gäller en enskild persons hälsotillstånd, ekonomiska
situation eller som på annat sätt berör honom eller henne personligen
skall hemlighållas, om inte den till vars skydd sekretessplikt har föreskrivits har gett sitt samtycke till att uppgifternalämnas ut. Arbetsgivaren behöver inte lämna särskild information om detta.
Tystnadsplikten gäller så länge som anställningsförhållandet är i kraft.
Tystnadsplikten för en personalgrupps företrädare gäller således även
efter att dennes ställning som företrädare har upphört.

Förhållandet mellan
samarbetsförhandlingarna och
kollektivavtalets förhandlingsbestämmelser
(58 §)
Ärenden som omfattas av samarbetsförfarandet kan också vara avtalade i ett kollektivavtal. Av denna anledning är det möjligt att ett och
samma ärende borde behandlas både vid ett samarbetsförfarande
enligt samarbetslagen som i enlighet med förhandlingsordningen i ett
kollektivavtal. Om ett ärende som enligt denna lag skall behandlas i
samarbetsförhandlingar även borde behandlas i enlighet med förhandlingsordningen i ett kollektivavtal som med stöd av lagen om kollektivavtal är bindande för arbetsgivaren (gäller ej allmänt bindande
kollektivavtal), skall inga samarbetsförhandlingar inledas eller samarbetsförhandlingarna avbrytas om arbetsgivaren eller en förtroendeman som företräder arbetstagare som är bundna av kollektivavtalet
kräver att ärendet skall behandlas i enlighet med förhandlingsordningen i ett kollektivavtal.

Undantag från arbetsgivarens
informationsskyldighet (59 §)
Arbetsgivaren är inte skyldig att till arbetstagare eller företrädare för
personalgrupper lämna uppgifter vilkas utlämnande enligt en opartisk
bedömning skulle orsaka betydande olägenhet eller skada för företaget eller dess verksamhet. Bestämmelsen tillämpas närmast i situationer där det finns allvarlig fara för spridning av sådana uppgifter om
börsbolag som enligt annan lagstiftning skall hållas hemliga.

Undantag från samarbetsförfarandet (60 §)
Arbetsgivaren får avvika från samarbetsskyldigheten om särskilt
vägande skäl som är till skada för företagets produktions- eller serviceverksamhet eller företagets ekonomi och som man inte har kunnat
känna till på förhand utgör hinder för samarbetsförhandlingar. Undantag får göras endast när samarbetsförfarandet på objektiva grunder
bedöms kunna leda till allvarlig olägenhet eller skada för företagets
verksamhet.
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Undantagsförfarandet gäller för ärenden som avses i 32 och 33 § (til�lämpningsområde och ärenden som skall behandlas i 6 kap.) och
44 § 1 mom. (tillämpningsområde i 8 kap. i situationer där en minskning av användningen av arbetskraft har andra orsaker än konkurs
eller arbetsgivarens frånfälle).
Arbetsgivarens skyldighet att genomföra ett samarbetsförfarande i
ärenden som omfattas av denna bestämmelse undanröjs dock inte
helt, eftersom arbetsgivaren när situationen tillåter är skyldig att utan
dröjsmål inleda samarbetsförhandlingar om sådana ärenden. Då skall
även orsakerna till det avvikande förfarandet utredas.

Avtalsrätt (61 §)
Arbetsgivarnas och arbetstagarnas riksomfattande föreningar har rätt
att genom avtal avvika från nedan angivna bestämmelser i denna lag.
Ett sådant avtal har samma rättsverkningar som ett kollektivavtal. En
arbetsgivare som är bunden av avtalet får tillämpa avtalets bestämmelser också för arbetstagare som inte är medlemmar av berörda löntagarorganisationer.
Genom att ingå avtal kan parterna avvika från vad som föreskrivs i
3 kap. om information till personalgruppernas företrädare
4 kap. om företagets allmänna planer, principer och mål
5 kap. om avtal och personalens beslut
6 kap. om personalkonsekvenser och arbetsarrangemang när företagsverksamheten förändras
8 kap. om samarbetsförfarande när användningen av arbetskraft
minskar.
Genom avtal får avvikelse dock inte göras från vad som föreskrivs om
uppgifter som arbetsgivaren skall lämna (8 kap. 47 §) och meddelande
till arbetskraftsbyrån (48 §) i de delar som avser uppsägning av minst
tio arbetstagare.
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Gottgörelse (62 §) och justering av
gottgörelsebeloppet (63 §)
En arbetstagare som arbetsgivaren har sagt upp, permitterat eller
överfört till anställning på deltid och därvid uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåtit att iaktta sin samarbetsskyldighet har rätt att få
gottgörelse.
Arbetsgivaren är skyldig att betala gottgörelse för försummelse av sina
skyldigheter i anslutning till samarbetsförfarandet oavsett om det har
funnit till uppsägningen, permitteringen eller överföringen till anställning på deltid lagliga skäl eller ej. Uppkomst av gottgörelseskyldighet
förutsätter inget orsakssamband mellan försummelse av förhandlingsskyldighet och verkställd åtgärd. Gottgörelsen är en ersättning
som föranleds av underlåtenhet att iaktta samarbetsförfarandet som
utdöms för att underlåtenheten uttryckligen har kränkt en person.
Gottgörelse är inte en skattepliktig inkomst.
Gottgörelse döms ut av allmän domstol. Gottgörelsens storlek är högst
34 140 euro. Det finns inget minsta belopp för gottgörelse, och gottgörelse behöver inte dömas ut om arbetsgivarens underlåtenhet med beaktande av alla omständigheter som inverkar på saken kan anses vara
ringa. Utdömd gottgörelse hindrar inte att arbetsgivaren kan åläggas
att betala andra ersättningar på grundval av till exempel uppsägning
utan skäl enligt arbetsavtalslagen. Gottgörelse kan å andra sidan dömas ut även när det finns skäl till uppsägning av en arbetstagare.
Gottgörelsens storlek bestäms av graden av försummelse och av
arbetsgivarens förhållanden i allmänhet samt arten av den åtgärd
som riktats mot arbetstagaren och hur länge hans eller hennes anställningsförhållande varat. Samarbetsförfarandets karaktär och
omfattning är andra faktorer som påverkar gottgörelsens storlek. Ju
allvarligare överträdelse av förfarandebestämmelserna, desto större
gottgörelse.
När gottgörelsens storlek bestäms skall hänsyn också tas till graden av
sakkunskap som arbetsgivaren skäligen kan förutsättas besitta, vilket
gör att företagets storlek kan påverka gottgörelsebeloppet. En gottgörelse som ett mindre företag kan åläggas betala kan vara lägre än vad

47

ett större företag får betala i en motsvarande situation. Om ett belopp
för gottgörelse skulle äventyra ett företags fortsatta verksamhet är
också detta en omständighet som skall beaktas när gottgörelsens storlek bestäms. Avsikten är att hela beloppsskalan för gottgörelse skall
komma till användning med beaktande av ovannämnda omständigheter när beloppet för gottgörelsen bestäms.
Om ett företag som står under bestämmande inflytande (till exempel
en koncerns dotterbolag) i egenskap av arbetsgivare har sagt upp
minst tio arbetstagare, kan det inte betraktas som en omständighet
som minskar gottgörelsebeloppet att arbetsgivaren inte har fått tillräckliga för samarbetsförfarandet nödvändiga uppgifter av det företag
i företagsgruppen som har bestämmande inflytande.
En arbetstagares rätt till gottgörelse förfaller, om talan medan anställningsförhållandet varar inte väcks inom två år från utgången av
det kalenderår under vilket rätten till gottgörelse uppkom. Denna
situation aktualiseras närmast i anslutning till permitteringar och
överföringar till anställning på deltid. Sedan anställningsförhållandet
upphört förfaller rätten till gottgörelse om talan inte väcks inom två år
efter anställningsförhållandets slut.
För att det högsta beloppet för gottgörelse skall bevara sitt värde skall
maximibeloppet för gottgörelse justeras treårsvis.

Tvångsmedel (64 §)
För att en personalgrupps företrädares rätt att utfå vissa i lag stadgade
uppgifter inte skall äventyras kan denne hos allmän domstol framlägga yrkande om att arbetsgivaren vid vite och inom en av domstolen
fastställd tid skall åläggas att lämna
uppgifter om företagets ekonomiska situation (10 §)
löneuppgifter (11 §)
uppgifter om företagets anställningsförhållanden (12 §)
utredning om principerna för anlitande av utomstående arbetskraft
(13 §).
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Om arbetsgivaren försummar sin skyldighet att utarbeta personalplan
och utbildningsmål kan samarbetsombudsmannen, som utöver myndighetstillsyn över denna lag, hos domstol yrka beslut om att arbetsgivaren ska fullgöra sina skyldigheter. Eftersom planen och utbildningsmålen ställer något högre krav på lagtolkning än utredning av
försummelse att lämna ut uppgifter är det endast samarbetsombudsmannen som får framställa yrkande i saken hos domstol. Samarbetsombudsmannen klargör också före domstolsbehandlingen att det inte
går att få personalplanen och utbildningsmålen behandlade i samarbetsförfarande. Samarbetsombudsmannen utreder ärendet efter att ha
fått begäran om det av en eller flera företrädare för personalgruppen.

Framläggning (65 §) och tillsyn (66 §)
Arbetsgivaren skall hålla denna lag fritt tillgänglig på alla arbetsplatser där den kommer att tillämpas.
Myndighetstillsynen över lagen utövas av samarbetsombudsmannen.
I tillsynen deltar dessutom de riksomfattande arbetsmarknadsorganisationerna. Samarbetsombudsmannen kan ge anvisningar och råd
om tillämpningen av lagen men har inte rätt att utfärda bindande
tolkningsanvisningar. Tolkningen av lagen är i sista hand domstolens
uppgift.

Straffbestämmelser (67 §)
En arbetsgivare eller en företrädare för denne som uppsåtligen eller
av oaktsamhet underlåter att iaktta eller bryter mot andra än i kap.
8 (bestämmelser om rätt till gottgörelse) avsedda förfarandebestämmelser skall för brott mot samarbetsskyldigheten dömas till böter. Brott
mot följande bestämmelser kan leda till bötesstraff: 17, 20, 22 §, 28 § 1
och 2 mom., 30, 31, 34, 36, 41, 43 och 55 § samt 56 § 1 mom. och 65 §.
Rekvisitet för brott mot samarbetsskyldigheten är således i regel att
arbetsgivaren bryter mot förfarandebestämmelserna i denna lag.
Bestämmelser om kränkning av arbetstagarföreträdares rättigheter
finns i strafflagens 47 kap.
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10 kap.
Ikraftträdande
Lagen trädde i kraft den 1 juli 2007.
Samarbetsförfarandet när en arbetsgivare överväger
åtgärder som kan leda till uppsägning
Skriftlig förhandlingsframställan
för inledande av samarbetsförhandlingar och sysselsättningsåtgärder
läggs fram fem dagar innan förhandlingarna påbörjas
Tid och plats för förhandlingarna
Följande uppgifter bifogas till framställan:
– grunderna för de planerade åtgärderna
– preliminär uppskattning av antalet uppsägningar
– utredning om principerna för vilka som skall sägas upp
– uppskattning om tiden för uppsägningarnas verkställande
Om uppsägning hotar
minst 10 arbetstagare
Skriftlig framställan

1–9 arbetstagare
Skriftlig framställan på begäran

Förhandlingar
Förhandlingsframställan till arbetskraftsbyrån för kännedom
Arbetstagare har rätt att höra sakkunniga på företaget
Arbetstagare ges ledighet med lön för
– förberedelser inför förhandlingarna
– förhandlingarna
Arbetsgivaren informerar om vilka uppgifter omfattas av
tystnadsplikt
Vid förhandlingarnas inledande
förslag till sysselsättningsfrämjande
handlingsplan
Förhandlingstid 6 veckor
om företaget har 30 arbetstagare
Förhandlingstid 14 dagar om antalet
arbetstagare är 20–29

Vid förhandlingarnas inledande
handlingsprinciper som stödjer
Förhandlingstid 14 dagar

Kontaktinformation
Officiell postadress
Arbets- och näringsministeriet
Samarbetsombudsmannens byrå
PB 32
00023 Statsrådet
Telefonväxel: 010 606 000
E-postadress: yhteistoiminta-asiamies@tem.fi
E-postadressen har formen: förnamn.efternamn (at) tem.fi
www.tem.fi/ytasiamies
Januari 2014

Mot slutet av förhandlingarna granskning av personalplanen och utbildningsmålen
Protokoll där också eventuella avvikande uppfattningar antecknas
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Efter samarbetsförhandlingar
Utredning till personalgruppernas företrädare inom rimlig tid
– antal anställda som kommer att sägas upp
– inom vilken tid beslutet kommer att verkställas
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