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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till land

skapslag angående tillämpning i land

skapet Åland av lagen om samarbete 
inom företag. 

Framställningegs huvudsakliga innehåll. 

Den föreslagna lagen ger valda företrädare för arbetstagare 

på arbetsplatser med minst 30 anställda rätt att förhandla med 

arbetsgivaren i angelägenheter som rör främst förhållandena på 

arbetsplatsen. Den slutliga bestämmanderätten i hithörande frågor 

skulle dock fortfarande tillkomma arbetsgivaren, dock så att bestäm

manderätten i vissa frågor av social natur skulle tillkomma de 
anställdas företrädare. 

Den föreslagna lagen ålägger arbetsgivaren vissa skyldigheter 

även vad gäller angelägenheter vari förhandlingar enligt lagen 

inte skall äga rum. Sålunda skulle arbetsgivaren vara skyldig 

att informera de anställdas företrädare rörande bl.a. företagets 

ekonomiska ställning. 

Den föreslagna lagen skulle vara av subsidiär natur såtillvida 

att det vore möjligt att genom kollektivavtal avvika från dess 

bestämmelser. 

Allmän motivering 

L a g s t i f t n i n g s b e h ö r i g h e t e n. 

Enligt 13 § 1 mom. 6 punkten självstyrelselagen äger landstinget 

lagstiftningsrätt i fråga om bl.a. arbetsavtal och arbetsreglemen

te medan rikets lagstiftande organ enligt 11 § 2 mom. 9 punkten 

självstyrelselagen äger lagstifta i frågor rörande bl.a. arbetar

skydd, kollektivavtal (dock inte tjänstekollektivavtal för 

landskapets och kommunernas tjänstemän), medling i kollektiva 

arbetstvister samt i andra· frågor av arbetsrättslig natur än 
sådana som anges i 13 §. Denna delning av lagstiftningsbehörig

heten inom arbetsrättens område medför tyvärr stora svårigheter 

när det gäller att fastställa behörighetsgränserna. Och eftersom 

lagstiftningsarbetet inom det arbetsrättsliga området på 

senare år blivit allt intensivare, särskilt vad gäller arbetar

skyddet, är gränsdragningssvårigheterna inte längre av enbart 

teoretisk art utan de framstår ofta även som en praktisk olägenhet. 
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I frAga om rikets.:~ag om~ ~nnnaYbete jnbin företag=.(FES 725/78) 

har landskapsstyrelsen' utgående ·!Srån bl. a. lagens syfte 

och dess materiella regler, gjort den bedömningen att fråga närmast 

är om angelägenheter som är att hänföra dels till näringsrätten (av 

vilken arbetsrätten f .ö. historiskt sett utgör en del) och dels 

till det område som regleras genom arbetsreglemente och arbets

avtal. Det näringsrättsliga draget kommer till uttryck däri att 

ett av delsyftena med lagen är att utveckla företagens verksamhet. 

Det kommer även till uttryck däri att lagen ersätter lagstiftningen 

rörande produktionskommitter och arbetsreglementen, vilken lagstift

ning främst har till syfte att öka företagens effektivitet (men även 

att främja samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare). (Av 

sagda orsak har lagstiftningen rörande produktionskommitter ansetts 

falla inom landskapets lagstiftningsbehörighetssfär;· se Ekholm

Hakulinens utlåtande till grundlagsutskottet den 15 april 1947 

över 1946 års proposition till ny självstyrelselag för Aland s.15 ) . 

Samhörigheten med lagstiftningen rörande arbetsavtal kommer till sy

nes däri att lagens regler berör ett flertal angelägenheter som kan 

göras till föremål för reglering i enskilda arbetsavtal (bl.a. 

arbetstidens längd, uppsägning, arbetsplats~ålti~~). Beträffande 

anknytningen till lagstiftningen rörande arbetsreglemente kan konsta

tetas att ifrågavarande lags huvudsyfte, dvs. att skapa regler för 

förhållandena inom företaget sammanfaller med syftet för lagstift

ningen rörande arbetsreglemente. I själva verket innebär lagstift
ningen rörande samarbete inom företag en vidareutveckling av de 

regler som gäller enligt lagstiftningen om arbetsreglemente. 

B e h o v e t a V 1 a g s t i f t n i n g s å t g ä r d e r 

Lagstiftning rörande arbetstagarnas medbestämmanderätt i företag 

finns i dag i ett flertal länder i Europa. Som nämnts ovan så 

finns dylik lagstiftning numera även i riket (lagen om samarbete 

inom företag, FFS 7 2 5/ 7 8) . Vad gäl ler riks lagstiftningen kan noteras 
att den i sina huvudpunkter följer de lösningar som valts i de öv

riga nordiska länderna, varvid särskilt den svenska lagen om 

medbestämmande i arbetslivet (SFS 580/76),
1
vad gäller medbestämmande

frågorna,utgjort modell. 

Den situation som uppkommit i landskapet på grund av de ovan

nämnda lagstiftningsåtgärderna skapar givetvis inte i sig behov av 

lagstiftning även här. A andra sidan är det uppenbart att många av 

de faktorer som på andra håll föranlett lagstiftningsåtgärder är för 

handen även här, låt vatå ·att· så':"ska1tp3 motsättningar mellan arbets-
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givare och arbetstagare som finns på många andra håll sällan 

förekommer i landskapet. Således föreligger det enligt land

skapsstyrelsens bedömning skäl att även här skapa ett lagreglerat 

system för samarbetet inom företag mellan arbetsgivaren och 

anställda. 
Landskapsstyrelsen anser det inte föreligga skäl för att 

stifta en från rikslagen avvikande lag om samarbete inom företag. 

För den skull föreslås att rikets lag bringas i kraft i land

skapet genom en blankettlag. 

Avvikelse från rikslagen föreslås ske endast vad gäller till

synsuppgifterna sålunda att de uppgifter som i riket ankommer 

på social- och hälsovårdsministeriet i landskapet skulle omhänder

has av landskapsstyrelsen. På grund av uppgifternas beskaffenhet 
skulle det närmast ankomma på social- och hälsovårdsavdelningen 
vid landskapets centrala ämbetsverk att omhänderha dessa. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till 

antagande 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående tillämpning i landskapet Åland av lagen om samarbete 

inom företag. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

1 § • 

Lagen den 22 september 1978 om samarbete inom företag (FFS 725/ 

78) skall såsom i denna lag är stadgat äga tillämpning i land

skapet Åland. 
Den i 1 mom. nämnda lagen tillämpas i landskapet sådan den 

lyder när denna lag träder i kraft. Sker därefter ändring i 

sagda författning, skall de ändrade bestämmelserna gälla i land

skapet från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket. 

2 § • 

De tillsynsuppgifter som ankommer på social- och hälsovårds

ministeriet enligt den i 1 § nämnda lagen skall i landskapet 

handhas av landskapsstyrelsen. 
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3 §. 

Närmare föreskrifter om verkställighet och tillämpning av 

denna lag utfärdas vid behov genom landskapsförordning. 

Denna lag träder i kraft den 

Mariehamn den 17 april 1980. 

L a n t r å d Folke Woiva.lin 

Extra lagberedningssekreterare Lars Karlsson. 
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Lag 
om sumarbetc inom företag. · 

Given i Helsingfors d~ 22 september 1978. 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

l §. 

Lagens sy/te. 

För utvecklande av företags vcrksamhct och 
arbetsförhilllanden samt för effcktivering av 
samarbetet mellan arbetsgivare och person'nl 
iivensom av personalens interna samarbete 
öbs till arbetspbtsens pcrsonJl hörnnJc arbcts
tag.ucs och funktionärers möjligheter att invcr· 
ka på behandlingen uv ärenden, som gäller 
deras arbete och arbetsplats, på sält i denna lag 
stadgas. 

2 §. 

Tillämpningsområde. 

Denna fog tilLimpas i företag, vars personal 
i arbetsförhållande normalt uppgår till minst 
30 personer. 

Denna lag tillämpas icke i statens, kommuns 
eller annat offcn tligriittsligt s.1mfunds ämbets
verk eller inrättning. På statens, kommuns el
ler annat off entiigrättsligt samfunds produk
tions- eller aff iirsinriitming tilliimpas dennn lag 
i enlighet med vad därom genom förordning 
stadgas. 

På begäran av social- och hälsovårdsminis
terict, allmän åkbgare eller av arbet~givares, 
arbetstagares eller fonktion1irers ce:itrnlorgani
sation skall arbetsrådet avgöra huruvida före· 
lag eller inriittningJr skall ames som s~dana, 
på .Yilb denna fog skall till:i:npas. 

Ar m·görandet av mål, som iit anhängigt vid 
domstol, beroende av fråga, som nämnes i .3 
mom., kan domstolen hänskjuta frågans avgö· 
r;:inde till arbetsrådct, om den finner det nödigt 
eller part det yrkar. Slutligt utslag kan domsto-

len meddela först sedan arbetsrådcts avgörande 
kommit domstolen till handa. 

3 §. 

Samarbetsparter. 

I denna fog avsedda samarbetsparter är ar
betsgivaren och företaget;; persoiiJ t. Sar,iarbctet 
förverkligas mellan vcdcrbörand1.: •ll'bct:;rngarc 
och funktionärer och des~as övcrordn~1dc samt 
mellan arbetsgivaren och företr:d.ire för per· 

' sonalcn, 
Med företrädare för personal avses i denna 

lag enligt kollektivavtal vald huvudfi.irtroende
rnan, förbindelseman, flirrroc11dc111'm ·f;J!. yrkes
grupp eller arbetsavdelning cl!cr ock av ifd. 
gavarande perso11algtt1pp pa ncJ;;n i 5 § stad
gat sätt vald företrädare· samt arbetarskydds- · · 
fullmäktig. 

4 §. 

Delegation. 

Är det med hänsyn till frirhå!landena . och 
antalet företrädare för pcr:,on~1lcri befognt, kan 
arbetsgivaren och förC'triiJarno. [<Jr pcr:;o:Jalcn 
överenskomma om att sam:.rbuet in0:11 företa· 
get eller inom någon del d:iral/ sker i en <lckga
t~?n, ~om är ~emcnsam för :;~tecsgivare1~ och 
foretrndarna for pt:rse>ri1!en. Lll. ddq;~\t!Oncn 
väljet företrädarM for cnv:.i.r av de pL:rson;1l· 
grupper, vilka hör till <lelcgationcns verksam· 
h~tsomriide, inom sig medlemmar för ett år i 
sänder enligt person~1lgruppernas storlek. S::im
tidigt skall överenskommas om vilka frågor 
delegatione1\ skall behandla. 

r 
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Antalet företrädare för arbet.~giv::H·en iir i de
legationen högst hälften av det totala antalet 
föreLriidare för personalen. 

5 §. 

Val av företrådare för personalen i vissa fall. 

Har någon personalgrupp icke förtroende· 
eller iörbindelsernan eller har· denna blivit ut 
sedd genom val, vari föruts:ittning for deltagan 
de wirit meJlemskcip i facklig förening, och ut
gör de arbetstagare eller funklion(ircr, vil'<a icke 
tillh:.ir föreuingen, majoritet i personalgruppen, 
äger dessa arbetst~1gare eller funktionärer, då 
majoriteten a\' dem de' fordr::tr, riitt att bland 
sig v~ilja en förca:i,bre for i denna lag avsett 
1>~1marbe1e för ett tir i sänder. 

V cd~rbör:tnde atbctstagan' eller funktionä· 
rci.· omb~:sörjcr anor'-\:1:.ndct a\' val eller annat 
föri ,\i<rnJe för viili rnde av fi_;tctriidare. Kan de 
icl:e Ö\·cri;askomn;,1 om förLdngssiittct, skall 1 

10 § bgcn om tills~·nen över arbetarskyddet 
( 131/i3) il\'Se<ld arb;:tarskyddsfullmäktig, vil
ken fiJrcträd~r ifr3g:l\'nrande arbetstag:ire eller 
funktion:ircr. anorJna valet. Val eller annat för .. 
farande för ~'älj:mde av företrädare slrnll verk
st~lb så, titt alla arbetstagare eller funkticnä .. 
rcr, för \'ilka företrädare väljes, har· möjlighet 
att deltaga. 

6 §. 

Till samarbcts/ör/ara!ldcts område hörqnde 
ärenden. 

Till samarbetsförforandets område hörande 
ärenden är: 

1 ) på personalens stiillning invcrlrnnde vä· 
scntlig:i tör:lndringar i arbetsuppt~ifter, ar· 
bet:;metoder .och arbetsnrr:rngcmang s.1mt för .. 
flyttninµ.u från en uppgift till en ann:m; 

2) på personalens st2illning inverkande v~i
sendiga anskaffningJr av maskiner och anlägg· 
ningar, arr:mgcm.1ng bctrnffondc arbetsutrym· 
men och förändringar i produkturval och i 
;;en iccvcr ks;unhct; 

3) 1H.:dti;;gning av företag eller del diirnv 
eller förflyttning till annan ort eller väsentlig 
utvU;~ning eller inskriinkning av dess verk· 
5;rn1bd; 

4) tidsbcstfönda rationaliseringsplaner; 
.5) av ovan i 1---4 punkterna avsedda åt· 

gärder p[1kalbdc mrnngcmang, vilka avser per· 
son:ilens storlek i olika nrbctsuppgifter; 

6) tidpunkterna för den ordinarie arbets· 
tidens början och slut samt iiJpunkterna för 
vilop:mser och matt·aste-:·, 

7) behandling m' fråga angående meddelande 
om permittering dlc:· 11ppsiigning av arbets· 
avtal innan meddehndct ges clkr uppsägningen 
vcrkstiille:>. dii åu~:irdcrna frirnnlc<lcs av en till· 
fallig eller, pcrma~1ent n'in&kning <iV arbetet av 
ckonl)misb eller med produktionen samman
hängande orsaker; 

8) principerna vid <illst-'.illninf~, fl.irfornndct 
därvid, de uppgif.ter mm ins:.m.las \'id anst1il· 
landet och <len infornrntion som delges nynn· 
ställda samt arrnngemnHgcn för Mt dessa skull 
bli insatta i arbetet: 

9) ärenden i nndntning 1ill den interna in· 
fornrntionsvcrksamhctcn, \·ilka giil!er inforrna· 
tions~ib<l, ::n::.bgstavlor och ancrJnnnde riv in
forp1ationo1.i llf iillen; 

10) företags arbetsreglementen och därmed 
j:irnforbarn ordningsregler s:imt re2ler för för
slags verks~unhe t; 

11) budgctpbn för samarbetsutbildning och 
facklig utbildning; 

12) anordn:rndc iw rnm:whctsutbilclning; 
13) de allm1inna principer som sk::ill följas 

v_id fördelning av bost:idcr, som nnsiuter sig till 
arbetsförh~lbndc, och fostsliii!andc av olika per· 
son:llgruppers andcL1r \'id fördelningen, dock 
icke till de dcbr friig;i nr om förctogslcd
ningens bostäder, scrn1 :rnsiutct sig till arbets· 
förhiillande; 

14) inom ramen for de medel, som företag 
nnvisat för olika ilndami'tl inom den sociala 
verksamheten, :inordnand(~ av n,·bctspbtskost· 
hilll och barnavård, anviindning och plnnering 
av arbetsplatsens soc:i:ilutry1nmcn, klubb- och 
semcsterverksamhct, beviljande av understöd 
och gåvor till personalen samt, i liverensstiim· 
melse med ovan i 13 punkten m·sctkla princi
per, fostst;lllandc av grunderna fi>r fördelning 

· nv bostiidcr, som ansluter sig till arbetsförhål· 
!ande, och utdelning av bostiider enligt dem; 
samt 

15) principerna för unlitande av utom fö
retaget stående arbetskraft. 

7 §. 

Samarbetsförfarande. 

Innan atbctsgivare avgör i 6 § .avsett ärende 
skall han förhandla om grundcrnn för åtgärden 
samt om verkningarna av och alternativen för 
qenna med de arbetstagare och funktionärer el· 
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l;r företrädare för personalen, vilka ärendet 
berör. 

Ärende som berör viss nrbctsta~iue eller 
funktionär behandlas i första hand av arbets· 
givaren och den.na person tillsnmmnns. På .. ar: 
bctsgivaren eller arbetstagare eller funkuonar 1 
ärende som berör honom så yrkar, skall om sa
ken förhandlas även mellan arbetsgivaren och 
vederbörande företr\idare för personalen. 

Då ärende som hör till området för sam· 
arbetsförfarandet allmänt gäller Arbetstagarna 
eller funktioniirerna vid viss vcrksamhetsenhet 
eller arbetsavdelning i företaget, behandlas 
ärendet med vederbörande företrädare för per
sonalen. Gäller sådant ärende flera än en per
sonalgrupp, skall i 1 mom. avsedd förhand
ling anordnas vid gemensamt möte, i vilket en 
företrädare för envar personalgruµp deltar. 
Sådant möte anordnas dock icke, <lä ärendet 
behandlas i ovan i 4 § avsedd delegation. 

Förutom vad ovan i dcnnn pnrngraf iir stad
gat hör till samarbetsförforandet att: 

1) i 6 § 10 punkten avsedda arbetsreg· 
lementen och därmed jämförbara andra be
stämmelser skall foktt<1gas först då överenskom
melse därom träffats i samarbetsförfarande, 
som avses i denna lag; 

2) åtgärder betr:iffa11c.lc i 6 § 12 punkten 
avsedd samarbetsutbildnings innehåll och om
fattning vidtages i enlighet med vad därom 
överenskommits i samarbetsförforande, som av· 
ses i denna lag; samt att 

3) beslut i ovan i 6 § 14 punkten il\'scdda 
ärenden inom omriidet för socialverksnmheten, 
såvitt överenskommelse om dess innehåll icke 
träffas, fattas i enlighet med vad före
trädarna för personalen eller, då beslutet gäller 
endast en personalgrupp, företrädarna för den· 
na besluter i ärendet. 

8 §. 

Fullgörande av förhandlingsskyldlghet. 

Har icke om annat förfaringssätt överens
kommits mellan arbetsgivaren och företriidarn:i 
för personalen, anses arbetsgivaren ha fullgjort 
den i 7 § avsedda förhandlingsskyldigheten, orr 
ärendet behandlats på sätt i 7 § 2 eller , 
mom. är stadgat eller i den i 4 § avsedda 
delegationen. · 

Berör i denna paragraf stadgat · samarbets· 
förfarande fråga, som skall behandlas enligt en 
i ~ollektivavtal avsedd förhandlingsordning, kan 
den förtroende- eller förbindelseman, som före· 

träder de av kollektivavtalet bundna arbets· 
. tagarna eller funktionärerna, med arbetsgivaren 
avtala om att ärendet icke behandlas i sam· 
arbetsförfarande. 

9· s. 
Anlita11de av utomstående arbetskraft~ 

Arbetsgivare skall informera företrädarna för 
den personalgrnpp, vars arbetsuppgifter saken 
berör, om planerat avtal om anlitande av utan
för företaget stående nrbetskrnf t. Härvid skall 
utredning förebringas om den planerade omfatt· 

. ningen av dylik arbetskraft, om dess arbetsupp
gifter och om tiden för avtalets bestånd. 
' Om vederbörande företrädare för personalen, 

efter att ha fått i 1 mom. avsett meddelande, 
så yrkar senast under den andra arbetsdagen 
niist efter meddelandet, skall ärendet behand
las i samarbetsförfarande, dock icke under 
längre tid iin en vecka efter det yrkandet 
framställdes. Arbetsgivaren får icke under den
na tid sluta det avtal som är föremål för be
handling .. 

Ovan i 2 mom.· m·sedd behandling kan före
trädare för personalen dock icke påyrka, om av· 
sikten är att låta den utomst;\ende arbetskraften 
utföra arbete, som ifrågavarande företags per· 
sona! enligt vedertagen praxis icke utför. eller 

· fråga är om ett kortvarigt och brådskande 
arbete eller ett sådant installations-, reparations
ell~r servicearbete, som det icke äi: möjligt att 
låta föreeagets egen personal utföra.· 

10 s. 
Avvikelser från samarbetsförfarandet. 

Då särskilt vägande orsaker, vilka skadar 
företags produktiva verksamhet eller ekonomi 
och vilka icke kunnat förutses, utgör hinder 
för -samarbetsförfarande, kan arb<!tsgivaren fatta 
beslut i ärende som avses i 6 eller 9 § utan 
föregående samarbetsförfarande. 

Ovan i 1 mom. avsett ärende skall utan 
dröjsmål behandlas i den ordning, som är stad· 
gad i 7 §, så snart det icke längre finns grunder 
för avvikelse från det normala förfarandet. 
Samtidigt skall arbetsgivaren redogöra för or
sakerna till det avvikande förfarandet. 

11 §. 

Arbetsgivares informationsskyldighet. 

Arbetsgivare skall innan samarbetsförfarande 
inledes lämna vederbörande arbetstagare el-

.J 
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ler funktionärer samt vederbörande företrädare 
' för personalen de uppgifter som erfordras för 
· ärendets behandling. · 

Arbetsgivaren skall dessutom för företrädar
na för personalen presentera: 

1) företagets bokslut ofördröjligen sedan det 
fastställts samt minst en gång under räken
skapsåret en sådan enhetlig ·redogörels~. för 
företagets ekonomiska situation, av vilken fram
tidsutsikterna för företagets produktion, syssel· 
sättningsläge, lönsamhet och kostnadsstruktur 
framgår; 

2) före räkenskapsårets början en på pro· 
duktions- eller verksamhetsutsikterna baserad 
personalplan, som uppgjorts för minst ett år : 
framåt och i vilken motsedda förändringar i 
personalens storlek och art skall utredas; 

.3) inom ramen för företagets lönestatistik 
för företrädarna för envar personalgrupp löne· 
statistiken beträffande vederbörande grupp i 
överem~tämmelse med vad därom i branschens 
riksomfattande kollektivavtal har avtalats; samt 

4) utan dröjsmål de förändringar, vilka i vä
sentlig mån avviker från den utveckling som 
anförts i· de i 1 och 2 punkterna . nämnda 
utredningarna. 

I tvåspråkiga kommuner är arbetsgivare skyl· 
dig att lämna de i 1 och 2 mom. avsedda, upp
lysningarna och utredningarna på landets båda 
språk, såvida antalet personer som bildar den 
språkliga minoriteten är minst tio och utgör 
över tio procent av personalen. 

12 s. \ 
Tystnadsplikt. 

Såframt företags arbetstagare eller funktio
närer eller företrädare för personalen i enlig
het med denna lag har erhållit sådana uppgifter, 
vilka rör arbetsgivarens affärs- eller yrkeshem
ligheter och vilkas spridning vore ägnad att 
skada företaget eller dess kompanjon eller 
medkontrahent, och arbetsgivaren meddelar det
ta, får dessa uppgifter behandlas endast av de 
arbetstagare och funktionärer .eller företrädare 
för personalen, vilka beröres av ärendet, och 
uppgifterna får icke yppas för andra. 

Även uppgifter, som gäller enskild persons 
ekonomiska ställning eller hälsotillstånd eller 
på annat sätt honom personligen, skall hemlig
hållas, såvitt icke vederbörandes tillstånd till 
yppande av uppgif tema erhållits. 

1.3 $ .. 

Befrielse från arbete samt ersättningar. 

Arbetsgivare skall befria i denna lag avsedda 
företrädare för personalen från normalt arbete 
för den tid dessa behöver för i denna lag av
sett samarbetsförfarande samt till detta di
rekt anslutna förberedelser bland företrädarna 
för personalen samt ersätta dessa personer det 
bortfall av fbrvärvsinkomst saken föranleder. 
Angående annan befrielse från arbete samt an
gående ersättning för bortfall av förvärvsin
komst skall i varje enskilt fall överenskommas 
mellan vederbörande företrädare för personalen 
och arbetsgivaren. 

Såvida företrädare för personalen utom sin 
arbetstid deltar i samarbetsförfarande, som av
ses i denna lag, eller fullgör annan med ar
betsgivaren avtalad uppgift, är arbetsgivaren 
skyldig att till honom erlägga arvode, vilket 
motsvarar mötesarvode som utgår enligt gällan
de bestämmelser om statens komm..itteer. 

14 s. 
Rätt att ingå avtal. 

Arbetsgivares, arbetstagares och funktionä
rers föreningar, vilkas verksamhetskrets om· 
fattar hela landet, kan medelst avtal avvika 
från vad som är stadgat i 2 § 1 mom. om 
lagens tillämpningsområde, i 3 och 4 §§ om 
samarbetsparter, i 6 § om ärenden, som hör 
till området för samarbetsförfarandet, i 7 S 
om samarbetsförforandet, i 11 § om arbetsgiva· 
res informationsskyldighet samt i 1.3 § om be· 
frielse av företrädare för personalen från arbete 
samt oin de ersättningar som skall erläggas här· 
för. 

Ovan i 1 mom. avsett avtal har samma rätts· 
verkan som kollektivavtal enligt lagen om kol· 
lektivavtal (436/46). Avtalets bestämmelser 
får av avtalet bunden arbetsgivare tillämpa 
även på de arbetstagare eller funktionärer, vilka 
icke är bundna av avtalet, men hör till perso
nalgrupp som ·avses i detta. 

15 s. 
Tillsyn. 

Tillsyn över tillämpningen av denna lag ut· 
övas av social- och hälsovårdsministeriet samt 
av de arbetsgivar-, arbetstagar- och funktionärs-cl 
föreningar, vilka ingått sådant riksomfattan e 
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kollektivavtal, vars bestämmelser borde iakt· 
tagas i företagets arbetsförhållanden. 

16 s. 
Straflstadganden. 

Arbetsgivare, som underlåter att iakttaga 
vad i 7, 9, 11 och 1.3 §§ av denna lag är 
stadgat, skall för brqtt mot samarbetsskyldighet 
dömas till böter. 
. Den som bryter mot ovan i 12 § stadgad 

tystnadsplikt skall för brott mot i ~agen om 
samarbete inom företag stadgad tystnadsplikt 
dömas till böter. 

17 s. 
I kra/tträda11de. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1979. 
Genom denna lag upphäves lagen den 30 de

cember 1949 om produktionskommitteer 
(843/49) jämte däri senare vidtagna änd
ringar. 

I 

Helsingfors den 22 september 1978. 

Genom denna lag upphäves även lagen den 1 
juni 1922 angående arbetsreglementen (142/ 
22) jämte däri senare vidtagna ändringar. Ar
betsreglemente, som fastställts för företag, för
blir dock i kraft till dess det ändras i överens· 
stämmelse med denna lag, dock icke längre 
tid än· två år. 

Har produktionskommitte i pensionsstiftelses · 
stadgar givits i uppdrag att välja i 8 § 2 mom. 
lagen om pensionsstiftelser avsedda styrelse· 
medlemmar eller i nämnda lags 11 § avsedd 
revisor, som företräder de arbetstagare eller 
funktionärer, vilka hör· till stiftelsens verksam· 
hetskrets, övergår dessa uppgifter, då denna 
lag träder i kraft, på de företrädare för perso- · 
nalen, vilka avses i lagen. Dl lagen trätt i kraft, 
skall företrädarna för personalen även nomi
nera kandidater till direktionen för företagets 
yrkesläroanstalt, om uppgiften före denna 
lags ikraftträdande ankommit på prod.uktiom
kommitten. 

Republikens President 

URHO KEKKONEN ·. 

Social· och hälsovhdsminister Pirkko Työlii;ärvi. 


