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Lag
om ändring av lagen om medling i arbetstvister

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om medling i arbetstvister (420/1962) 10 och 16 §, av dem 16 § sådan

den lyder i lag 1179/1993, samt
fogas till lagen en ny 9 a § som följer:

9 a §
Utöver det som föreskrivs i 9 § kan riksförlikningsmannen eller en av denne förordnad

förlikningsman på begäran av en part eller parterna i en arbetstvist inleda frivillig medling,
om samtliga parter samtycker till detta. 

Förlikningsmannen ska utan dröjsmål delge de parter som inte har begärt medling den
begäran som avses i 1 mom. Parterna ska tillfrågas om samtycke till att ett medlingsförfa-
rande inleds och ges tillfälle att avge en skriftlig utsaga med anledning av begäran.

Förlikningsmannen ska utifrån parternas begäran och utsagor överväga om ett med-
lingsförfarande ska inledas.

Vid frivillig medling iakttas dessutom, med undantag för det som föreskrivs i 10 §
3 mom., vad som i 10–12 § föreskrivs om förlikningsåtgärder. 

10 §
Förlikningsmannen ska, då han eller hon anser det vara ändamålsenligt, eller då en part

begär det, eller då förlikningsmannen har beslutat att inleda frivillig medling enligt 9 a §
och parterna har samtyckt till detta, kalla parterna till förhandlingar. Vid förhandlingarna
är förlikningsmannen ordförande och bestämmer på vilket sätt och i vilken ordning tvis-
tepunkterna ska behandlas.

En part ska infinna sig till förhandlingar som bestämts av en förlikningsman eller sända
en företrädare till förhandlingarna samt inom en av förlikningsmannen utsatt skälig tid
innan förhandlingarna inleds lämna förlikningsmannen en skriftlig redogörelse för före-
målet för tvisten, tvistens innehåll, de yrkanden som parten framställt i ärendet samt övriga
uppgifter som behövs enligt förlikningsmannen. Parten kan ställa som villkor att de upp-
gifter som lämnats inte får röjas för andra utan partens tillstånd.

Innan förhandlingarna inleds eller medan de pågår kan förlikningsmannen underställa
parternas prövning, huruvida inte tidpunkten för inledandet av den planerade arbetsstriden
borde skjutas upp tills resultatet av förlikningen framgått.

Förlikningsmannen kan avsluta den frivilliga medling som avses i 9 a §, om det vid för-
handlingarna framkommer att det inte finns förutsättningar för förlikning.  

Den frivilliga medlingen avslutas, om en part i arbetstvisten lämnar ett skriftligt med-
delande enligt 7 § om att en arbetsinställelse ska genomföras.
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16 §
Denna lag tillämpas inte på en sådan tvist om arbets- eller tjänstekollektivavtal vars

handläggning ankommer på arbetsdomstolen eller som enligt avtal ska avgöras av skilje-
män, med undantag för tvister som är föremål för frivillig medling enligt 9 a §. En förlik-
ningsman som erhållit utredning om att denna lag enligt det som föreskrivs ovan i denna
paragraf inte tillämpas på tvisten ska underrätta parterna om detta.

————
Denna lag träder i kraft den 1 mars 2023.

Helsingfors den 19 januari 2023
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