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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till landskapslag angåen

de tillämpning i landskapet Åland av vissa riksför

fattningar rörande arbetsavtal. 

Genom landskapslagen angående tillämpning av lagen om arbetsavtal (5/71), som är 

en s.k. blankettlag, tillämpas lagen om arbetsavtal (FFS 320/70), nedan kallad arbetsav

talslagen, även i landskapet. 

Den 1 september 1984 trädde dels en lag om förfarandet vid uppsägning av 

arbetsavtal (FFS 124/8ti) och dels en lag om ändring av lagen om arbetsavtal (FFS 

125/84) i kraft i riket. Ändringen av arbetsavtalslagen trädde samtidigt i kraft i 

landskapet genom blankettlagen. 

Lagen om förfarandet vid uppsägning av arbetsavtal reglerar proceduren vid 

uppsägning, biläggandet av eventuella meningsskiljaktigheter i samband med uppsägning 

och frågan om ersättning för skada vid uppsägning. En förutsättning för att lagen skall 

tillämpas är att det är i arbetsavtalslagen avsett avtal som av arbetsgivaren sagts upp 

av anledning som är beroende av arbetstagaren. Lagen är tvingande men centralorgani

sationerna har rätt att genom kollektivavtal överenskomma annorlunda än vad som 

stadgas i lagen. 

De viktigaste ändringarna av arbetsavtalslagen är att uppsägningstiden har gjorts 

beroende av anställningstiden, att uppsägningstiden vid överlåtelse av rörelse förlängts 

från två veckor till två månader och att ersättningsskyldighet vid underlåtenhet att 

iakttaga uppsägningstid reglerats i lagen. Dessutom kan observeras att också arbetsta

garen nu är ålagd ersättningssky ldighet. 

Landskapsstyrelsen föreslår på grund av den nuvarande lagens tekniska uppbyggnad 

att den upphävs och att en ny landskapslag angående tillämpning i landskapet Åland av 

vissa riksförfattningar rörande arbetsavtal stiftas. Samtidigt skulle lagen om förfaran

det vid uppsägning av arbetsavtal bringas i kraft i landskapet. 

Enligt 17 § 1 mom. arbetsavtalslagen är arbetsgivare skyldig att iaktta vissa 

minimiförmåner som är bestämda i riksomfattande kollektivavtal. Sålunda är förutom 

de åländska arbetsgivare som är parter i kollektivavtal även andra arbetsgivare tvungna 

att följa vissa bestämmelser i avtal som inte finns tillgängliga på svenska. Ovannämnda 

missförhållanden som även uppmärksammats i riket har Iandskapsstyrelsens för avsikt 

att lösa i samråd med riksmyndigheterna. Om ett tillfredsställande resultat härigenom 

inte kan uppnås kommer landskapsstyrelsen att överväga att i lagen göra ett undantag 

från bestämmelsen i 17 § 1 mom. arbetsavtalslagen. 

Vid utarbetandet av framställningen har även beaktats ett betänkande av 1980-års 
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arbetsavtalskommitte • 

.Qetaljmotiverin& 

2 §. Som en avvikelse från arbetsavtalslagen föreslås en tvingande bestämmelse 

beträffande uppsägningstiden. En månad skall utgöra den kortaste uppsägningstiden i 

landskapet och man skall inte kunna avtala om kortare uppsägningstid, inte ens genom 

kollektivavtal. Landskapsstyrelsen anser det skäligt att tillförsäkra arbetstagarna en 

minimiuppsägningstid på en månad, vilket inte heller är särskilt betungande för de 

f1e~ta arbetsgivare. 

Landskapslag 

angående tillämpning i landskapet Aland av vissa riksförfattningar rörande arbetsavtal. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

l §. 

Lagen den 30 april 1970 (FFS 320/70) om arbetsavtal och lagen den 3 februari 1984 

(FFS 124/84) om förfarandet vid uppsägning av arbetsavtal skall med i denna lag angivna 

avvikelser tillämpas i landskapet Aland. 

Ändring av i I mom. avsedd författning gäller i landskapet, om inte annat följer av 

vad i denna lag stadgas. 

2 §. 

Kortaste uppsägningstid som avses i 38 § 3 mom. lagen om arbetsavtal skall 

landskapet utgöra en månad. 

3 §. 

De förvaltningsuppgifter som enligt i 1 § avsedda författningar ankommer på rikets 

myndigheter skall i landskapet omhänderhas av landskapsstyrelsen, såvida fråga är om 

angelägenheter som fall er inom landskapets behörighetsområde. 

4 §. 

Denna lag träder i kraft den och genom lagen upphävs landskapslagen den 6 

april 1971 angående tillämpning av lagen om arbetsavtal (5/71). 

På arbetsavtal som ingåtts innan denna lag trätt i kraft tillämpas, om inte annat 
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avtalas, tidigare gällande lag. Om avtalet ingåtts att gälla tillsvidare tillämpas tidigare 

gä11ande lag inte under en längre tid än om arbetsgivaren skulle ha sagt upp avtalet den 

dag denna lag träder i kraft. Skulle avtal efter denna lag trätt i kraft upphöra till följd 

av uppsägning eller den avtalade tidens utgång eller av annat skäl, men fortgår arbetet 

på sätt i 39 § lagen om arbetsvata1 sägs skall denna lag därefter tillämpas på 

anställningsförhållandet. 

Bestämmelserna om förfarandet vid meddelanden och förhandlingar samt om 

domstolsbehandlingen i lagen om förfarandet vid uppsägning av arbetsavtal tillämpas 

inte, om uppsägningen skett innan denna lag trätt i kraft. Bestämmelserna tillämpas 

dock om avtalsförhå11andet fortgår på grund av i 39 § lagen om arbetsavtal stadgad tyst 

förlängning av avtalsförhållandet. Ifrågavarande bestämmelser tillämpas även på av

ta1sförhå11ande som före denna lags ikraftträdande upphört tiJl följd av den avtalade 

tidens utgång eller av annat skäl, om avtalsförhållandet förlängts på grund av 

bestämmelserna i 39 § lagen om arbetsavtal. 

Mariehamn den 29 november 1984 

Landskapsstyrelseledarnot Olof Salmen 

Lagberedningssekreterare Ulrika Larpes 


