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Lag
om ändring av 11 kap. i arbetsavtalslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i arbetsavtalslagen (55/2001) 11 kap. som följer:

11 kap.

Arbetsavtal av internationell karaktär och tillämplig lag

1 § 

På arbetsavtalet tillämplig lag

På arbete som utförs i Finland tillämpas finsk arbetslagstiftning, om arbetsavtalet inte
har anknytning till andra stater.

Om ett arbetsavtal har anknytning till två eller flera stater, bestäms den lag som ska til-
lämpas på arbetsavtalet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008
om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I).

2 § 

Arbetstagare som utför arbete med stöd av arbetskraftens fria rörlighet

Anställningsvillkoren för medborgare inom Europeiska unionen och Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet som utför arbete i Finland med stöd av arbetskraftens fria rörlig-
het ska vara likvärdiga med de villkor som tillämpas på finska arbetstagare på det sätt som
föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 om arbetskraf-
tens fria rörlighet inom unionen. Anställningsvillkoren för schweiziska medborgare som
utför arbete i Finland med stöd av arbetskraftens fria rörlighet ska vara likvärdiga med de
villkor som tillämpas på finska arbetstagare på det sätt som därom avtalats i det i Luxem-
burg den 21 juni 1999 ingångna avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess med-
lemsstater och Schweiziska edsförbundet om fri rörlighet för personer (FördrS 38/2002). 

Diskriminering på grundval av nationalitet är förbjuden i anställningsvillkor på det sätt
som föreskrivs i diskrimineringslagen och i internationella avtal som är bindande för Fin-
land.
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3 § 

Utstationerade arbetstagare

Bestämmelser om minimivillkoren i arbetsavtalsförhållandena och om arbetsförhållan-
dena för arbetstagare som utstationeras till Finland på basis av statsgränsöverskridande
tillhandahållande av tjänster finns i lagen om utstationering av arbetstagare (447/2016).

————
Denna lag träder i kraft den 18 juni 2016.

Helsingfors den 17 juni 2016
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