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L a g

1137/2013

om ändring av lagen om samarbete inom företag

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2013

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om samarbete inom företag (334/2007) 16 § och
fogas till 20 § ett nytt 4 mom. som följer:

16 §

Personal- och utbildningsplan

I företaget ska vid samarbetsförhandling-
arna årligen utarbetas en personal- och ut-
bildningsplan för upprätthållande och främ-
jande av arbetstagarnas yrkeskunnande.

När personal- och utbildningsplanen utar-
betas ska de förutsebara förändringar i företa-
gets verksamhet beaktas som uppenbart är av
betydelse för personalens sammansättning,
storlek eller yrkeskunnande.

Av personal- och utbildningsplanen ska
med beaktande av företagets storlek framgå
åtminstone

1) personalens sammansättning och storlek
i företaget inklusive antalet faktiska arbetsav-
tal för viss tid samt en bedömning av hur
dessa kommer att utvecklas,

2) principerna för användningen av olika
anställningsformer,

3) allmänna principer för att upprätthålla
arbetsförmågan hos arbetstagare som hotas
av arbetsoförmåga och äldre arbetstagare
samt arbetsmarknadskompetensen för arbets-
tagare som hotas av arbetslöshet,

4) en bedömning av hela personalens yr-
keskunnande 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, samt

5) förfaranden för genomförande och upp-
följning av de planer som avses i 1—4 punk-
ten.

I personal- och utbildningsplanen ska upp-
märksamhet fästas vid

1) äldre arbetstagares särskilda behov,
2) de metoder och möjligheter som arbets-

tagarna kan utnyttja för att skapa balans mel-
lan arbete och familjeliv,

3) principerna för sysselsättning av parti-
ellt arbetsföra, samt

4) flexibla arbetstidsarrangemang.
I ett företag som regelbundet har minst 20

men färre än 30 arbetstagare anställda i ar-
betsavtalsförhållande kan med företrädarna
för en personalgrupp eller för flera personal-
grupper avtalas att de ärenden som avses
ovan i denna paragraf behandlas vid en ge-
mensam sammankomst som ordnas för före-
tagets hela personal.

Om arbetsgivaren säger upp arbetstagare
av ekonomiska orsaker eller av produktions-
orsaker, ska behövliga ändringar göras i per-
sonal- och utbildningsplanen i samband med
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att uppsägningarna behandlas i samarbetsför-
farande som avses i 8 kap.

20 §

Samarbetsförhandlingar

— — — — — — — — — — — — —
När personal- och utbildningsplanen be-

handlas ska arbetsgivaren på begäran redo-

göra för på vilket sätt man i fortsättningen
ämnar upprätthålla yrkeskunnandet hos de
arbetstagare som under en längre tid inte
omfattats av åtgärder för utveckling av yrkes-
kunnandet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
Personal- och utbildningsplanen ska

bringas i överensstämmelse med 16 § i denna
lag under 2014.

Helsingfors den 20 december 2013

Republikens President
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