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L a g
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om ändring av 2 kap. i arbetsavtalslagen

Utfärdad i Helsingfors den 13 januari 2012

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i arbetsavtalslagen (55/2001) 2 kap. 6 och 9 §, samt
fogas till 2 kap. en ny 9 a § som följer:

2 kap.

Arbetsgivarens skyldigheter

6 §

Information om platser som blir lediga

Arbetsgivaren ska enligt vedertagen praxis
i företaget eller på arbetsplatsen informera
allmänt om platser som blir lediga för att
säkerställa att även deltidsanställda och viss-
tidsanställda har samma möjligheter att söka
sig till dessa platser som ordinarie arbetsta-
gare eller heltidsanställda. Ett användarföre-
tag ska enligt motsvarande förfarande infor-
mera också de arbetstagare som företaget
hyrt om platser som blir lediga vid företaget.

9 §

Minimianställningsvillkor som ska tillämpas i
fråga om uthyrda arbetstagares anställnings-

förhållanden

Om en arbetsgivare har hyrt ut en arbetsta-

gare till ett användarföretag och den arbetsgi-
vare som hyrt ut arbetstagaren inte är bunden
av ett sådant kollektivavtal som avses i 7 § 3
mom. och inte heller är skyldig att i sina
anställningsförhållanden iaktta något allmänt
bindande kollektivavtal, ska i fråga om den
uthyrda arbetstagarens anställningsförhål-
lande tillämpas åtminstone bestämmelserna i
ett sådant i 7 § 3 mom. avsett kollektivavtal
eller ett sådant allmänt bindande kollektivav-
tal som är bindande för användarföretaget.

Om inget av de kollektivavtal som avses i
1 mom. tillämpas i anställningsförhållandet
för en uthyrd arbetstagare, ska de villkor som
gäller den uthyrda arbetstagarens lön, arbets-
tid och semester åtminstone vara förenliga
med de avtal eller den praxis som är bin-
dande för och allmänt tillämpas vid använ-
darföretaget.

9 a §

Uthyrda arbetstagares rätt till tjänster och
inrättningar inom användarföretaget

En uthyrd arbetstagare ska ha rätt till tjäns-
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ter och gemensamma inrättningar inom an-
vändarföretaget på samma villkor som arbets-
tagare som är anställda i detta företag, om
inte särbehandlingen är motiverad av objek-
tiva skäl. Användarföretaget är dock inte

skyldigt att ekonomiskt understödja uthyrda
arbetstagare när de utnyttjar tjänster eller in-
rättningar.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.
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