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Lag
om ändring av 18 och 35 § i arbetstidslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i arbetstidslagen (605/1996) 18 och 35 § som följer:

18 §

Arbetstagarens samtycke

Övertidsarbete får utföras endast om arbetstagaren särskilt för varje gång ger sitt sam-
tycke. Arbetstagaren kan dock ge sitt samtycke för en bestämd, kortare tidsperiod åt gång-
en, om detta är behövligt med tanke på arbetsarrangemangen.

Mertidsarbete får utföras endast med arbetstagarens samtycke, om inte arbetsavtalet
innehåller en överenskommelse om mertidsarbete. Arbetstagaren har dock då rätt att av
grundad personlig anledning vägra utföra mertidsarbete på dagar då han eller hon enligt
arbetsskiftsförteckningen är ledig.

Om arbetstagarens i arbetsavtalet överenskomna ordinarie arbetstid varierar på det sätt
som avses i 1 kap. 11 § i arbetsavtalslagen, får arbetsgivaren utöver den arbetstid som an-
tecknats i arbetsskiftsförteckningen låta arbetstagaren utföra mertidsarbete endast om ar-
betstagaren ger sitt samtycke för varje gång eller för en kortare tidsperiod åt gången.

När arbetstagaren kommer överens om beredskap enligt 5 §, ger han eller hon samtidigt
sitt samtycke till mertids- och övertidsarbete som behövs under beredskapstiden.

Om mertids- eller övertidsarbete är nödvändigt på grund av arbetets art och av synner-
ligen tvingande skäl, får en tjänsteman eller tjänsteinnehavare hos ett offentligt samfund
inte vägra utföra sådant arbete.

35 §

Arbetsskiftsförteckning

För varje arbetsplats ska det uppgöras en arbetsskiftsförteckning, av vilken framgår när
arbetstagarens ordinarie arbetstid börjar och slutar samt tidpunkterna för den vilotid som
avses i 28 §. Arbetsskiftsförteckningen ska uppgöras för samma tidsperiod som utjäm-
ningsschemat för arbetstiden, om det inte på grund av utjämningsperiodens längd eller ar-
betets oregelbundenhet är synnerligen svårt. Arbetsskiftsförteckningen ska dock uppgöras
för en så lång tidsperiod som möjligt. När arbetsskiftsförteckningen uppgörs ska bestäm-
melserna i 34 § 2 mom. iakttas på yrkande av arbetstagaren eller dennes i det momentet
avsedda företrädare.

Arbetsskiftsförteckningen ska skriftligen delges arbetstagarna i god tid, senast en vecka
innan den tidsperiod som anges i förteckningen börjar. Därefter får arbetsskiftsförteck-
ningen ändras endast med arbetstagarens samtycke eller av vägande skäl som hänför sig
till arbetsarrangemangen.
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Om arbetsgivaren för en arbetstagare med varierande arbetstid vill anteckna arbetsskift
som överstiger den i arbetsavtalet överenskomna minimiarbetstiden, ska arbetstagaren ges
tillfälle att före en viss tidpunkt meddela i vilken omfattning och under vilka förutsättning-
ar han eller hon kan ta emot arbete. Denna tidpunkt får inte infalla tidigare än en vecka
innan arbetsskiftsförteckningen görs upp.

————
Denna lag träder i kraft den 1 juni 2018.
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