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Lag
om ändring av lagen om arbetsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om arbetsdomstolen (646/1974) 2 a, 4—7, 10, 40 och 47 §, 
av dem 2 a och 5 § sådana de lyder i lag 572/2015, 6 § sådan den lyder i lagarna

1208/2003 och 561/2006, 40 § sådan den lyder i lag 959/2000 samt 47 § sådan den lyder
delvis ändrad i lag 572/2015, och 

ändras lagens rubrik samt 2, 3, 8 och 9 §, 
av dem 2 § sådan den lyder i lagarna 214/2000 och 561/2006, 8 § sådan den lyder i la-

garna 1007/1982, 951/1993, 252/1994, 59/2001 och 445/2001 och 9 § sådan den lyder del-
vis ändrad i lag 1007/1982, som följer:

Lag
om rättegång i arbetsdomstolen

2 § 
Bestämmelser om arbetsdomstolen finns förutom i denna lag dessutom i domstolslagen

(673/2016). 

3 §
Ordförande för arbetsdomstolen är presidenten eller arbetsdomstolsrådet. Vid behov

kan även en i 6 kap. 2 § 2 mom. i domstolslagen avsedd lagfaren sakkunnigledamot vara
ordförande (vice ordförande). 

8 §
Om inte något annat följer av 2 mom., är arbetsdomstolen domför med presidenten eller

arbetsdomstolsrådet som ordförande, den ena av de sakkunnigledamöter som avses i
6 kap. 2 § 2 mom. i domstolslagen och som inte företräder arbetsgivar- eller arbetstagar-
intressen, samt fyra av de sakkunnigledamöter som avses i det momentet och som är för-
trogna med arbetsförhållanden, varav två ska företräda arbetsgivar- och två arbetstagarsi-
dan. Arbetsdomstolsrådet kan vara ledamot då ett mål eller ärende behandlas med presi-
denten som ordförande. Även en assessor som avses i 18 kap. i domstolslagen kan vara
ledamot vid arbetsdomstolen. På arbetsdomstolsrådet och assessorn tillämpas i sådana fall
vad som i domstolslagen föreskrivs om sakkunnigledamöter som inte företräder arbetsgi-
var- eller arbetstagarintressen. En frånvarande ledamot eller en ledamot som är ordförande
ersätts vid behov av en ersättare.

Vid behandling av mål som gäller tjänstekollektivavtal eller arbetskollektivavtal som är
bindande för offentliga samfund är arbetsdomstolen domför då två av de med tjänsteför-
hållanden förtrogna sakkunnigledamöter som avses i 6 kap. 2 § 2 mom. i domstolslagen,
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av vilka den ena företräder den offentliga arbetsgivarsidan och den andra tjänstemannasi-
dan, är närvarande i stället för en sakkunnigledamot från arbetsgivarsidan och en från ar-
betstagarsidan. 

I mål eller ärenden som avses i 1 § 3 mom. är arbetsdomstolen domför med presidenten
eller arbetsdomstolsrådet som ordförande och två sakkunnigledamöter som inte företräder
arbetsgivar- eller arbetstagarintressen samt en sakkunnigledamot från arbetsgivarsidan
och en från arbetstagarsidan.

Syn kan förrättas av ordföranden och två sakkunnigledamöter av vilka, beroende på
ärendets art, den ena företräder den privata eller den offentliga arbetsgivarsidan och den
andra arbetstagar- eller tjänstemannasidan.

Om en enhetlig rättskipning, den stora betydelse avgörandet i saken har eller något an-
nat viktigt skäl kräver det, deltar ordföranden och alla ordinarie sakkunnigledamöter i be-
handlingen vid arbetsdomstolen. Om inte alla ledamöter kan delta i behandlingen, bestäms
de som ska närvara enligt de i 1 och 2 mom. föreskrivna grunderna.

Arbetsdomstolen består av endast ordföranden vid förberedelse och när den avgör ett
mål genom dom med stöd av 23 § 2 mom. Ordföranden kan förordna en föredragande att
vid förberedelsen utfärda stämningar och kallelser på domstolens vägnar samt att verkstäl-
la skriftlig förberedelse. 

Vid avgörande av invändningar om domarjäv är arbetsdomstolen domför med ordfö-
randen och två sakkunnigledamöter, av vilka den ena företräder arbetsgivarsidan och den
andra arbetstagar- eller tjänstemannasidan. 

9 §
Arbetsdomstolen sammanträder på kallelse av ordföranden. 
Presidenten bestämmer hur mål och ärenden ska fördelas i enlighet med 8 § för behand-

ling vid domstolen och fastställer ordförandenas och ledamöternas sammanträdesturer.
Bestämmelser om fördelning av mål och ärenden vid arbetsdomstolen finns dessutom i
8 kap. 7 och 8 § i domstolslagen. 

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 25 augusti 2016
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