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204/2017

Lag
om ändring av arbetsavtalslagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i arbetsavtalslagen (55/2001) 9 kap. 3 a och 3 b §, sådana de lyder i lag

1051/2013, samt
ändras 5 kap. 4 § och 9 kap. 3 §, av dem 9 kap. 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lag

920/2012, som följer:

5 kap.

Permittering

4 §

Meddelande om permittering

Arbetsgivaren ska ge arbetstagaren personligen meddelande om permittering senast
14 dagar innan permitteringen börjar. Om meddelandet inte kan ges arbetstagaren person-
ligen, får det skickas per brev eller elektroniskt med iakttagande av samma tidsgräns. I
meddelandet ska nämnas grunden för permitteringen, begynnelsetidpunkten och permitte-
ringens längd eller uppskattade längd. 

Meddelande behöver inte ges, om arbetsgivaren inte är skyldig att betala lön till arbets-
tagaren för hela permitteringstiden på grund av annan frånvaro från arbetet.

Meddelandet ska delges en representant för de arbetstagare som permitteras.

9 kap.

Förfarandet vid upphävande av arbetsavtal

3 §

Arbetsgivarens upplysningsplikt

Innan arbetsgivaren säger upp ett arbetsavtal med stöd av 7 kap. 3 eller 7 § ska arbets-
givaren informera den arbetstagare som blir uppsagd om uppsägningens grunder och al-
ternativ. Om arbetsavtalet sägs upp med stöd av 7 kap. 8 §, ska konkurs- eller dödsboet så
snart som möjligt informera arbetstagarna om grunden för uppsägningen.

Om uppsägningen gäller flera arbetstagare, kan informationen lämnas till arbetstagar-
nas representant eller, om ingen sådan har valts, till arbetstagarna gemensamt.

Om arbetsgivaren enligt lag, enligt avtal eller enligt någon annan för arbetsgivaren bin-
dande föreskrift är skyldig att förhandla om grunden för uppsägningen med arbetstagarna
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eller med deras representanter, har arbetsgivaren inte en sådan upplysningsplikt som avses
i 1 och 2 mom.

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

Helsingfors den 7 april 2017
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