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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lag om samarbete inom statens ämbetsverk och inrätt-
ningar och till vissa lagar som har samband med den 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det att en ny 
lag om samarbete inom statens ämbetsverk 
och inrättningar ska stiftas och att den gäl-
lande lagen med samma rubrik ska upphävas. 

Genom den föreslagna lagen förnyas och 
förtydligas strukturen för de bestämmelser 
som styr samarbetet samt metoderna för och 
innebörden av det samarbete som äger rum 
på statens arbetsplatser. Vidare minskas ge-
nom den föreslagna lagen antalet samarbets-
avtal på olika nivåer genom att de mest bety-
dande bestämmelserna i avtalen på centralni-
vå inkluderas i lagen. De viktigaste avtalsbe-
stämmelser som tas in i lagen gäller samarbe-
tet i anslutning till sådana reformprojekt som 
berör hela statsförvaltningen eller fler än ett 
ministeriums förvaltningsområde. 

I propositionen betonas det att samarbetet 
ska främja arbetslivets kvalitet och arbetshäl-
san. Genom den föreslagna lagen förbättras 
också personalens möjligheter att utöva in-
flytande och påverka besluten redan i bered-
ningsskedet. 

Till de betydande reformerna hör även att 
föreskrifter om direkt samarbete och om ar-
betsgivarens skyldighet att vidta åtgärder för 
att stöda omplacering på arbetsmarknaden tas 
in på lagnivå samt att arbetsgivarens infor-
mations- och utredningsskyldighet förtydli-
gas. Dessutom förnyas föreskrifterna om 

gottgörelse, förhandlingstiden i samband 
med uppsägning, permittering och överföring 
till anställning på deltid, personalplanering 
och den information som ska ges om under-
leverantörsarbete. Propositionen innehåller 
också föreskrifter om utvärdering av och till-
syn över samarbetet. 

I den föreslagna lagen används två under-
begrepp för de sätt på vilka samarbetet 
genomförs, dvs. begreppen samarbetsförfa-
rande och samarbetsförhandling. I fråga om 
samarbetsförhandlingar föreskrivs närmare 
gällande förfaranden och tidsfrister. Med 
hjälp av dessa begrepp förtydligas de före-
slagna skillnaderna i förfarandet vid behand-
lingen av olika slags ärenden. Användningen 
av dessa begrepp medför emellertid inte nå-
gon förändring av den grundläggande me-
ningen eller målsättningen med samarbetet. 

I inkomstskattelagen, strafflagen och lagen 
om offentlig arbetskraftsservice finns be-
stämmelser som innehåller hänvisningar till 
lagen om samarbete inom företag. Det före-
slås att dessa bestämmelser ska utökas med 
en hänvisning till den föreslagna lagen om 
samarbete inom statens ämbetsverk och in-
rättningar. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 
2014. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
1  Inledning 

Den statliga verksamheten och de statliga 
strukturerna har under de senaste åren ut-
vecklats i flera avseenden och utvecklingen 
pågår alltjämt. Utvecklingsbehovet har i syn-
nerhet påverkats av statens produktivitets-
program, som infördes vid medlet av 2000-
talet. I samband med regeringsbytet år 2011 
ersattes produktivitetsprogrammet med ett 
produktivitets- och resultatprogram. Enligt 
regeringsprogrammet strävar man efter att 
förbättra produktiviteten med hjälp av god 
personalpolitik och ett sporrande och engage-
rande arbetsklimat. Därigenom skapas också 
förutsättningar för att personalen ska orka 
med arbetet och dessutom främjas arbetshäl-
san, i syfte att trygga tillräcklig tillgång på 
arbetskraft. 

Målet med produktivitets- och resultatpro-
grammet är att förbättra resultatet genom åt-
gärder som är genuint inriktade på att öka 
produktiviteten. Avsikten med programmet 
är även att arbetet ska bli mer meningsfullt 
för arbetstagarna och att arbetet ska bidra till 
förbättrad samhällelig effektivitet. I pro-
grammet läggs särskild vikt vid utveckling av 
arbetstagarnas kompetens, möjligheter att 
påverka sitt eget arbete, verksamhet som stö-
der arbetsförmågan samt vikten av ledarskap 
och chefskap som förutsättningar för resultat-
inriktad verksamhet. 

Den allmänna trenden inom arbetslivet har 
varit att personalen allt mer involveras i be-
redningen av besluten. Detta har påverkat be-
slutspraxisen inom organisationerna och det 
är också motiverat att stöda denna praxis i 
lagstiftningen. 

 
2  Nuläge 

2.1 Lagstiftning och praxis 

Samarbete inom statens ämbetsverk och in-
rättningar  

Den gällande lagen om samarbete inom 
statens ämbetsverk och inrättningar 

(651/1988), nedan den gällande samarbets-
lagen, stiftades år 1988 och har varit gällande 
i nästan oförändrad form sedan dess. I sam-
band med stiftandet av denna lag reviderades 
samarbetsbegreppet och dessutom utvidgades 
antalet ärenden som behandlas inom ramen 
för samarbetet. Begreppet ämbetsverksde-
mokrati, som hade införts vid statens äm-
betsverk med stöd av statsrådets beslut den 
31 januari 1974, slopades genom lagen. Den 
lag som stiftades år 1988 utarbetades så att 
den i stor utsträckning skulle vara förenlig 
med den motsvarande lagstiftning som sedan 
år 1979 varit gällande för företagens del. Ge-
nom lagen utökades personalens påverk-
ningsmöjligheter också på de statliga arbets-
platserna. Därigenom strävade man efter att 
främja den statliga verksamhetens effektivitet 
och resultat. Dessutom utvidgades arbetsgi-
varens förhandlings- och informationsskyl-
dighet. 

Samarbetet inom den statliga sektorn regle-
ras dessutom i de samarbetsavtal som ingåtts 
mellan finansministeriet och statens huvud-
avtalsorganisationer och som med avseende 
på sina rättsverkningar motsvarar tjänste- och 
arbetskollektivavtal. Avtalsparterna utgörs av 
finansministeriet och de huvudavtalsorgani-
sationer som företräder statens personal (av-
tal på centralnivå) samt vid ämbetsverken av 
arbetsgivarämbetsverket och tjänstemanna- 
och arbetstagarorganisationerna (avtal på 
ämbetsverksnivå). Dessutom har man ingått 
samarbetsavtal som berör arbetarskyddet. 

Finansministeriet utförde under åren 2002 - 
2003 utredningen ”Mot bättre samarbete 
inom statsförvaltningen” (arbetsgruppsbetän-
kanden 13/2003). Utredningen berörde två 
ministerier och sex ämbetsverk. Av utred-
ningen framgick det att situationen i fråga 
om samarbetet har varit mycket varierande 
på olika arbetsplatser. De svar som inkom vi-
sade att det nuvarande systemet inte stöder 
samarbetet tillräckligt väl. Enligt utredningen 
har det förekommit brister på arbetsplatserna 
vid planeringen av samarbetet och vid utvär-
deringen av hur väl samarbetet har realise-
rats. 
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Tillsyn över samarbetet 

Den gällande lagen innehåller inga be-
stämmelser om tillsynen över lagens efter-
levnad. 

Lagen om samarbetsombudsmannen 
(216/2010) trädde i kraft den 1 juli 2010. 
Denna lag innehåller bestämmelser om sam-
arbetsombudsmannen, som har till uppgift att 
utöva tillsyn över efterlevnaden av lagen om 
samarbete inom företag och andra lagar som 
gäller samarbetet och personalens rätt till in-
flytande på arbetsplatserna inom den privata 
sektorn. Samtidigt ändrades 66 § i lagen om 
samarbete inom företag så att den är förenlig 
med den nämnda lagen. 

 Riksdagens arbetslivs- och jämställdhets-
utskott konstaterade i sitt betänkande (AjUB 
1/2010 rd) att utskottet anser det ytterst vik-
tigt att lagarna om samarbete inom den of-
fentliga sektorn förtydligas och att nya till-
synsbestämmelser utarbetas i brådskande 
ordning. Vidare konstaterade utskottet att det 
i samband med beredningen bör utredas om 
samarbetsombudsmannen också kunde utöva 
tillsyn över samarbetsverksamheten inom 
den offentliga sektorn. 

  
2.2 Den internationella utvecklingen 

Europeiska unionens och Europarådets be-
stämmelser 

Efter att den gällande samarbetslagen stif-
tades har Europarådet år 2002 reviderat den 
Europeiska sociala stadgan (FördrS 
78/2002), som innehåller bestämmelser om 
utvecklandet av samarbetet mellan arbetsgi-
varen och personalen. År 2002 utfärdade 
också Europaparlamentet och rådet ett direk-
tiv om inrättande av en allmän ram för in-
formation till och samråd med arbetstagare i 
Europeiska gemenskapen (nedan samarbets-
direktivet, 2002/14/EG).   

 
Samarbetsdirektivet 

Syftet med samarbetsdirektivet är att skapa 
en allmän ram för de minimikrav som gäller 
arbetstagarnas rätt till information och sam-
råd vid företag och driftställen inom med-
lemsstaterna. De detaljerade bestämmelserna 

om informationen och samrådet ska faststäl-
las och verkställas i enlighet med medlems-
staternas nationella lagstiftning och praxis 
för relationerna mellan arbetsmarknadspar-
terna, på ett sådant sätt att deras effektivitet 
säkerställs. 

Enligt artikel 3 i samarbetsdirektivet ska 
direktivet i enlighet med medlemsstaternas 
val tillämpas antingen på företag som i en 
medlemsstat sysselsätter minst 50 arbetstaga-
re eller på driftställen som i en medlemsstat 
sysselsätter minst 20 arbetstagare. Med före-
tag avses ett offentligt eller privat företag 
som bedriver ekonomisk verksamhet med el-
ler utan vinstsyfte. I Finland har samarbetsdi-
rektivet också ansetts gälla kommunerna och 
staten i egenskap av arbetsgivare. 

Enligt artikel 4 i direktivet ska informatio-
nen och samrådet omfatta a) information om 
den senaste och den förväntade utvecklingen 
av företagets verksamhet och ekonomiska si-
tuation, b) information och samråd om situa-
tionen, strukturen och den förväntade utveck-
lingen när det gäller sysselsättningen i före-
taget samt om eventuella föregripande åtgär-
der som planeras, bland annat vid hot mot 
sysselsättningen, samt c) information och 
samråd om beslut som kan medföra väsentli-
ga förändringar i arbetsorganisationen eller 
anställningsavtalen. 

Enligt samarbetsdirektivet ska informatio-
nen överlämnas vid ett sådant tillfälle, på ett 
sådant sätt och med ett sådant innehåll som 
särskilt gör det möjligt för arbetstagarrepre-
sentanterna att granska informationen på ett 
adekvat sätt och vid behov förbereda samråd. 

Samrådet ska äga rum på den lednings- och 
representationsnivå som är relevant med hän-
syn till det ärende som behandlas och med 
säkerställande av att tillfället och sättet för 
samrådet samt dess innehåll är lämpligt. Syf-
tet med samrådet är att försöka nå en över-
enskommelse i det aktuella ärendet. 

Enligt artikel 5 i direktivet får medlemssta-
terna ge arbetsmarknadsparterna i uppgift att 
genom avtal fastställa detaljerade regler för 
de former av information och samråd som 
avses i direktivet. Enligt direktivet får man 
emellertid inte på det nationella planet ge ar-
betsmarknadsparterna möjligheter att avtala 
om direktivets tillämpningsområde. 
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I direktivet finns även föreskrifter om hur 
medlemsstaterna ska reglera behandlingen 
och hemlighållandet av konfidentiell infor-
mation, om de administrativa och rättsliga 
åtgärder som ska vidtas ifall de skyldigheter 
som följer av direktivet försummas samt om 
skydd för arbetstagarrepresentanterna så att 
de på ett adekvat sätt kan utföra sina uppgif-
ter. 

 
Europeiska sociala stadgan 

Europarådets reviderade Europeiska sociala 
stadga (FördrS 78/2002) trädde för Finlands 
del i kraft den 1 augusti 2002 och ersatte den 
tidigare stadgan från år 1961. Genom revide-
ringen strävade Europarådet efter att förstär-
ka stadgans ställning som garant för de socia-
la rättigheterna och den sociala tryggheten i 
Europa. 

Med tanke på samarbetslagstiftningen är 
artikel 21, som gäller rätten till information 
och samråd, den viktigaste artikeln i stadgan. 
I denna artikel konstateras det att parterna, 
för att trygga arbetstagarnas rätt till informa-
tion och samråd inom företaget, åtar sig att 
anta eller främja åtgärder som möjliggör för 
arbetstagare eller deras representanter att, i 
enlighet med nationell lagstiftning och prax-
is, 

a) hållas informerade på ett lättfattligt sätt, 
regelbundet eller vid lämplig tidpunkt, om 
det ekonomiska och finansiella läget i det fö-
retag där de är anställda, varvid viss sådan 
information vars röjande skulle kunna vara 
till skada för företaget får undanhållas eller 
behandlas förtroligt och 

b) beredas tillfälle att i god tid samråda om 
föreslagna beslut som skulle kunna inverka 
avsevärt på arbetstagarnas intressen, särskilt 
om beslut som skulle kunna få betydande in-
verkan på sysselsättningsläget i företaget. 

Artikel 29 i stadgan gäller rätten till infor-
mation och samråd vid kollektiva uppsäg-
ningar. För att trygga arbetstagarnas rätt till 
information och samråd i samband med kol-
lektiva uppsägningar, ska parterna enligt 
denna artikel säkerställa att arbetsgivarna in-
formerar arbetstagarnas representanter och 
samråder med dem i god tid före de kollekti-
va uppsägningarna om de sätt och metoder 
med vilka man kan undvika uppsägningarna 

eller begränsa dem och mildra deras verk-
ningar, t.ex. genom att vidta sociala åtgärder 
med särskilt syfte att underlätta omplacering 
eller utbildning för de berörda arbetstagarna. 

Av de övriga artiklar i stadgan som berör 
samarbetslagstiftningen har Finland godkänt 
artikel 5 som gäller föreningsrätten, artikel 6 
som gäller den kollektiva förhandlingsrätten 
och artikel 22 som gäller rätten att delta i av-
göranden om och förbättring av arbetsförhål-
landena och arbetsmiljön. Dessutom har Fin-
land godkänt artikel 26 som gäller rätten till 
värdiga arbetsförhållanden samt artikel 28 
som gäller rätten för arbetstagarrepresentan-
ter till skydd inom företag och åtgärder för 
att underlätta deras verksamhet. 

Det är viktigt att implementeringen av båda 
dessa ovan nämnda helheter i Finlands lag-
stiftning också ska omfatta statsförvaltning-
en, även om redan den gällande lagen är för-
enlig med de nämnda bestämmelserna. Ge-
nom lagen om samarbete inom företag 
(334/2007) och lagen om samarbete mellan 
kommunala arbetsgivare och arbetstagare 
(449/2007) har föreskrifterna för de övriga 
sektorernas del reviderats så att de är förenli-
ga med de nämnda förpliktelserna. 

 
Sverige 

I Sverige tillämpas för samarbetets del 
samma lag på alla anställningsförhållanden 
(lagen om medbestämmande i arbetslivet, 
1976). I denna lag bestäms det att arbetsgiva-
ren, innan denne beslutar om viktigare för-
ändringar av sin verksamhet, på eget initiativ 
ska förhandla med arbetstagarorganisationer-
na. Förhandlingsskyldigheten gäller ärenden 
där beslutet påverkar förhållandet mellan ar-
betsgivaren och arbetstagaren. Det är även, 
med vissa begränsningar, möjligt att avtala 
om samarbetet genom kollektivavtal. 

Dessutom har staten i egenskap av arbets-
givare och arbetstagarorganisationerna i Sve-
rige slutit ett avtal om samarbete för utveck-
lande av arbetsplatserna (Samverkan för ut-
veckling, 1997), vars syfte är att ge de an-
ställda möjligheter att dra försorg om sin 
egen yrkeskunskap samt att påverka sitt arbe-
te och redan i beredningsskedet utöva infly-
tande på de beslut som myndigheten fattar. 
För statens personal finns även det s.k. 
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trygghetsavtal som slöts år 1997. Med stöd 
av detta avtal har personalen möjligheter att 
få längre uppsägningstid, individuellt stöd 
och utbildningsmöjligheter då arbetet mins-
kar eller upphör hos en myndighet. 

 
 

Danmark 

I Danmark grundar sig samarbetet mellan 
arbetsgivaren och personalen på avtal (Sa-
marbejde og samarbejdsudvalg i statens virk-
somheder og institutioner, 2008). Det finns 
alltså ingen lagstiftning om saken. Under de 
senaste åren har man emellertid vidtagit för-
beredelser för att stifta en lag om samarbetet. 
I avtalen har man beaktat de krav som Euro-
peiska unionens reglering ställer på samarbe-
tet och vid fastställandet av vilka ärenden 
som omfattas av samarbetet har man i stor 
utsträckning följt det ovan nämnda samar-
betsdirektivet. Avtalsbestämmelserna tilläm-
pas på alla anställda, oberoende av om de hör 
till en fackförening eller inte. 

 
Norge 

I Norge finns allmänna bestämmelser om 
förhållandet mellan arbetsgivaren och arbets-
tagaren samt om arbetsgivarens och arbetsta-
garens rättigheter och skyldigheter i lagen 
om arbetsmiljö, arbetstid och arbetarskydd 
(lov om arbeidsmiljö, arbeidstid og stillings-
vern, 2005). På samarbetet tillämpas i Norge 
dessutom det huvudavtal som ingåtts mellan 
parterna (Hovdeavtalen for arbeidstagere i 
staten, 2009 - 2012), där samarbetet (med-
bestemmelse) på arbetsplatserna regleras 
också för statens del. 

 
 

2.3 Bedömning av nuläget 

Den gällande lagen har redan i drygt 20 års 
tid reglerat samarbetet inom statsförvaltning-
en. Även om lagen och de avtal som slutits 
med stöd av den uppfyller de kriterier som 
uppställts för samarbetet, motsvarar lagen 
inte längre på ett optimalt sätt det förändrade 
arbetslivets behov. Planeringen och utveck-
landet av statens verksamhet är ett mångsi-
digt och mångfacetterat arbete som sker både 

inom de olika förvaltningsområdena och 
gemensamt mellan dem. Då man strävar efter 
att förbättra effektiviteten, lönsamheten och 
serviceförmågan inom statsförvaltningen, är 
den sakkunskap personalen bidrar med ge-
nom det samarbete som sker i samband med 
ärendenas beredning av stor betydelse. 

Samarbetspraxisen vid de statliga ämbets-
verken varierar beroende på ämbetsverkens 
verksamhetsmetoder och ledningskultur. I 
den gällande lagen om samarbete inom sta-
tens ämbetsverk och inrättningar finns före-
skrifter om samarbete beträffande sådana in-
terna frågor vid ämbetsverken som har kon-
sekvenser för personalen. Däremot har det 
inte funnits några lagbestämmelser om hur 
sådana förändringar som berör personalen 
vid flera ämbetsverk eller ministerier ska be-
handlas vid samarbetet mellan olika grupper. 
De huvudavtalsorganisationer som företräder 
statens personal har tillsammans med den 
statliga arbetsgivaren särskilt avtalat om för-
farandena i sådana fall där planerna haft kon-
sekvenser som berört fler än ett ämbetsverk. 
Detta system, som är invecklat och kräver 
koordinering, utgör emellertid inte någon 
fungerande praxis. 

Vidare är bestämmelserna i den gällande 
lagen och i avtalen på olika nivåer i vissa av-
seenden osmidiga och krångliga och de styr 
inte verksamheten så att samarbetet genom-
förs planmässigt. Den enkät som utfördes 
bland ämbetsverken visade att verksamheten 
inte har varit planmässig vid alla ämbetsverk 
och att den i regel inte blivit utvärderad. Per-
sonalen har aktivt deltagit i samarbetet, men 
samtidigt har det förekommit stora variatio-
ner mellan olika ämbetsverk. 

Enligt det nuvarande systemet har avtalen 
på centralnivå en mycket stark ställning, lik-
som den ämbetsverksspecifika avtalspraxi-
sen. För dem som ansvarar för samarbetet har 
det varit svårt att samtidigt både tillämpa la-
gen och iaktta avtalen på central och lokal 
nivå. Dessutom har det saknats tydliga be-
stämmelser om hur sådana reformprojekt 
som berör flera förvaltningsområden ska be-
handlas vid samarbetet. Dessa projekt har 
konstaterats ha betydande personalkonse-
kvenser och därför ska beredningen av pro-
jekten också ske i samarbete med personalen. 
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3  Målsättning och de v ikt igaste  
förslagen 

 
3.1 Målsättning 

Målet med propositionen är att förnya sam-
arbetslagstiftningen så att den är förenlig 
med statsförvaltningens och de statsanställ-
das framtida behov, med hänsyn till den stat-
liga verksamhetens och ledningens utveck-
ling samt med beaktande av reformen av la-
gen om samarbete inom företag. 

 
 
 

3.2 Alternativ 

När det gäller regleringen av samarbetet 
vid de statliga ämbetsverken skulle det även 
ha varit möjligt att beakta förändringarna i 
arbetslivet och den förnyade internationella 
och nationella samarbetslagstiftningen ge-
nom att komplettera de gällande avtalen på 
centralnivå och ämbetsverksnivå samt genom 
att särskilt avtala om samarbetsformerna i 
sådana situationer där det är fråga om föränd-
ringar som berör hela statsförvaltningen eller 
flera förvaltningsområden. Det är emellertid 
inte ändamålsenligt att utöka antalet avtal på 
olika nivåer eftersom normhierarkin redan 
för närvarande har visat sig vara invecklad. 
Dessutom har det även i andra sammanhang 
visat sig att den gällande samarbetslagen in-
nehåller brister och att den inte motsvarar 
dagens krav på den reglering som ska styra 
samarbetet. Detta kunde i synnerhet konstate-
ras på basis av finansministeriets utredning 
”Mot bättre samarbete inom statsförvaltning-
en” (finansministeriets arbetsgruppsbetän-
kanden 12/2003). Det skulle således även av 
denna anledning ha funnits skäl att förnya la-
gen. 

Regeringen anser att det är ett bättre alter-
nativ att genomföra en totalreform av samar-
betslagstiftningen än att revidera lagen del-
vis, framför allt på grund av att lagens struk-
tur och föreskrifter i varje fall måste ändras i 
många avseenden då de centrala bestämmel-
ser som för närvarande ingår i avtalen på 
centralnivå ska inkluderas i lagen. 

 

3.3 De viktigaste förslagen 

I propositionen föreslås det att ämbetsver-
ken ska åläggas en samarbetsskyldighet och 
att det ska vara straffbart att försumma sam-
arbetsskyldigheten. Vidare föreslås det att 
förteckningen över de ärenden som ska be-
handlas vid samarbetet ska preciseras så att 
den motsvarar de aktuella kraven inom ar-
betslivet. Enligt propositionen ska samarbe-
tets tyngdpunkt fortsättningsvis ligga vid det 
representativa samarbetet, men det direkta 
samarbetets betydelse betonas också. Det 
finns dock inte behov av att ta in detaljerade 
föreskrifter om det direkta samarbetet i la-
gen. När det är fråga om ett ärende som berör 
en enskild tjänsteman sker det direkta samar-
betet i allmänhet genom att företrädaren för 
arbetsgivaren för fria samtal med den berörda 
tjänstemannen själv, med hans eller hennes 
företrädare eller med både tjänstemannen och 
företrädaren. När det är fråga om utveck-
lings- och resultatsamtal sker det direkta 
samarbetet mellan den berörda personen och 
hans eller hennes chef och när det är fråga 
om ärenden som berör arbetsgemenskapen 
sker det direkta samarbetet vid arbetsenhe-
tens möten. 

Särskilt noggranna föreskrifter föreslås an-
gående behandlingen av sådana planer som 
gäller bestående eller tillfällig minskning av 
arbetskraften. Det ska vara möjligt att be-
handla planernas betydande personalkonse-
kvenser tillsammans med företrädarna för 
personalen innan beslutsfattandet sker vid 
ämbetsverken. Då avsikten är att genomföra 
permanenta personalnedskärningar ska ar-
betsgivaren presentera ett förslag till en sys-
selsättningsfrämjande handlingsplan för före-
trädarna för personalen. Planen ska innehålla 
uppgifter om tidtabellen och förfarandet för 
samarbetsförhandlingarna samt om olika 
stödåtgärder, såsom offentlig arbetskraftsser-
vice samt möjligheterna att på eget initiativ 
söka sig till annat arbete eller utbildning 
inom uppsägningstiden. 

I propositionen föreslås det även att arbets-
givaren ska åläggas en utredningsskyldighet 
angående de beslut som arbetsgivaren över-
väger efter sådana samarbetsförhandlingar 
som berör personalens ställning. Arbetsgiva-
ren ska således vara skyldig att ännu en gång, 
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innan ärendet slutgiltigt avgörs, ge företrä-
darna för personalen eller den berörda tjäns-
temannen en redogörelse för de slutledningar 
som gjorts på basis av förhandlingarna. Före-
trädarna för personalen eller tjänstemannen 
ska även i detta sammanhang ha en möjlighet 
att påverka beslutsfattandet.  

Dessutom föreslås lagen innehålla nya fö-
reskrifter om samarbetsskyldigheten vid be-
handlingen av sådana ärenden vars personal-
konsekvenser berör hela statsförvaltningen 
eller fler än ett ministerium eller ämbetsverk. 
Genom dessa föreskrifter kan behovet av sär-
skilda samarbetsavtal minskas. Förfarandets 
detaljer lämnas öppna för att fastställas nog-
grannare genom överenskommelser mellan 
parterna, eftersom det inte är ändamålsenligt 
att på lagnivå ta in detaljerade föreskrifter 
om projekt och planer av varierande art och 
omfattning. Avsikten är att samarbete ska 
äga rum på alla nivåer där förändringar som 
berör statsförvaltningen bereds, innan de 
slutliga besluten fattas och verkställs. Enligt 
propositionen ska ärenden som berör hela 
statsförvaltningen eller flera förvaltningsom-
råden behandlas i samarbete med företrädar-
na för personalen på samma organisationsni-
vå som beredningen sker innan ärendena 
slutgiltigt avgörs och besluten verkställs. 

Vidare ska föreskrifterna om informations-
skyldigheten preciseras och utvidgas, i syn-
nerhet när det gäller sådana situationer där 
personalnedskärningar eller permitteringar 
planeras. Vid fastställandet av tidsfristerna i 
anslutning till samarbetet har målsättningen 
varit att säkerställa att företrädarna för perso-
nalen ges tillräckligt med tid för behövliga 
förberedelser och för att göra sig förtrogna 
med ärendena, dock utan att viktiga arbetsgi-
varavgöranden fördröjs. I enlighet med la-
gens syfte ska personalen eller dess företrä-
dare ges tillräckligt med tid att föra diskus-
sioner samt utöva inflytande och delta redan i 
beslutens beredning. Krav på detta ställs i 
synnerhet i Europeiska sociala stadgan och i 
EU:s samarbetsdirektiv, vilka nämnts ovan. 

Propositionen innehåller också nya centrala 
föreskrifter om de statliga ämbetsverkens 
personal- och utbildningsplaner och deras in-
nehåll, om den information som ska ges om 
underleverantörsavtal samt om fastställandet 
av gottgörelsen. Vidare föreslås det att tids-

fristen för arbetsgivarens förhandlingsskyl-
dighet ska förlängas i sådana situationer där 
en uppsägning, permittering eller överföring 
till anställning på deltid berör färre än tio 
tjänstemän eller en permittering på högst 90 
dagar berör minst tio tjänstemän. 

Dessutom innehåller propositionen nya fö-
reskrifter där det bestäms att arbetsgivaren är 
skyldig att vidta mer omfattande sysselsätt-
ningsfrämjande stödåtgärder än för närvaran-
de och att tillsättandet av arbetsgrupper och 
arbetsgruppernas verksamhet även enligt lag 
omfattas av samarbetet. Nya föreskrifter fö-
reslås också angående styrningen av lagens 
tillämpning och utvärderingen av samarbetet. 

I propositionen föreslås det även att samar-
betsförfarandet ska särskiljas från samarbets-
förhandlingarna, som regleras mer detaljerat, 
både i begreppsligt avseende och med avse-
ende på tillvägagångssättet. Skillnaderna 
mellan dessa tillvägagångssätt kommer dock 
inte att förändra den grundläggande målsätt-
ningen med samarbetet för de olika ärende-
nas del. Av ändamålsenlighetsskäl föreslås 
det att lagen ska innehålla detaljerade före-
skrifter om förfarandet vid samarbetet i fråga 
om sådana ärenden som eventuellt medför 
betydande konsekvenser för personalen, i 
synnerhet om tidsfristerna för förhandlingar-
na och ärendenas behandlingsordning samt 
om arbetsgivarens informationsskyldighet. 

 
4  Proposit ionens konsekvenser 

Syftet med lagen om samarbete inom sta-
tens ämbetsverk och inrättningar, nedan 
samarbetslagen, är att förtydliga den gällan-
de regleringen som är splittrad på flera olika 
nivåer, samt att utveckla samarbetet på ar-
betsplatserna i riktning mot större växelver-
kan. Detta uppskattas inte kräva några 
tilläggsresurser vid ämbetsverken. Förslaget 
är en helhet vars konsekvenser inte kan be-
dömas enbart ur arbetstagarnas eller ämbets-
verkens synvinkel. 

När det gäller samarbetet på ämbetsverks-
nivå är det fråga om arbetstagarnas möjlighe-
ter att påverka sitt eget arbete, så att både 
personalresurserna och de ekonomiska resur-
serna kan utnyttjas effektivt. Växelverkan 
mellan arbetsgivaren och arbetstagarna har 
positiva konsekvenser också för utvecklandet 
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av verksamheten inom organisationen samt 
för arbetshälsan. Ett flexibelt och välfunge-
rande samarbete gynnar både planeringen av 
verksamheten vid ämbetsverket och själva 
arbetet samt främjar utvecklandet av produk-
tiviteten, effektiviteten och arbetslivets kvali-
tet. 

Propositionens konsekvenser kommer i 
praktiken att beröra det administrativa arbetet 
vid ämbetsverken. I propositionen åläggs 
ämbetsverken emellertid inte några sådana 
nya skyldigheter som faller utanför den gäl-
lande författningsgrunden och som skulle 
öka det administrativa arbetet i någon bety-
dande mån. 

Samarbetslagen förpliktar ämbetsverken att 
vid samarbetet behandla olika dokument och 
planer som hänför sig till verksamheten vid 
ämbetsverket. Vid ett ämbetsverk som bedri-
ver god och effektiv verksamhet hör sådan 
beredning av dokument och planer emellertid 
till det normala planeringsarbetet, som utförs 
oberoende av vad som föreskrivs i samar-
betslagen. Behandlingen av dokument och 
planer inom samarbetet, där personalen och 
dess företrädare har möjligheter att föra fram 
sina egna synpunkter, ökar inte i nämnvärd 
utsträckning det administrativa arbetet vid 
ämbetsverken. Genom samarbetet kan man 
tvärtom främja ämbetsverkets anpassning till 
verksamhetsomgivningen, som kontinuerligt 
förändras. De sammankomster som ordnas 
inom samarbetskommittén eller motsvarande 
organ utgör å sin sida endast en liten del av 
det samarbete som regleras i lagen. 

Det samarbete som ska bedrivas i anslut-
ning till sådana projekt som berör flera sekto-
rer inom statsförvaltningen kommer i och 
med denna proposition första gången att re-
gleras på lagnivå. Det är fråga om en bety-
dande förändring, som i någon mån torde 
medföra administrativt tilläggsarbete för mi-
nisterierna. Detta tilläggsarbete beror emel-
lertid i huvudsak på att samarbetet i anslut-
ning till sådana projekt som berör flera för-
valtningssektorer inte förut har fått rättmätig 
uppmärksamhet inom samarbetssystemet. 
Det samarbete som berör flera sektorer inom 
statsförvaltningen har tidigare delvis regle-
rats genom avtal på centralnivå samt styrts 
genom finansministeriets brev. 

Propositionen medför inte några föränd-
ringar i fråga om arbetsgivarens beslutande-
rätt. Propositionen har därmed inte heller 
några konsekvenser för ämbetsverkens orga-
nisation eller för myndighetsverksamheten i 
övrigt. 

 
5  Beredningen av proposit ionen 

5.1 Beredningsskeden  

Vid beredningen av propositionen har man 
beaktat bestämmelserna i lagen om samarbe-
te inom företag (334/2007) och i lagen om 
samarbete mellan kommunala arbetsgivare 
och arbetstagare (449/2007). Finansministe-
riets utredning ”Mot bättre samarbete inom 
statsförvaltningen” har använts som bak-
grundsmaterial till propositionen. Till bak-
grundsmaterialet hör också Europaparlamen-
tets och rådets direktiv (2002/14/EG) om in-
rättande av en allmän ram för information till 
och samråd med arbetstagare i Europeiska 
gemenskapen, nedan samarbetsdirektivet, 
Europarådets reviderade Europeiska sociala 
stadga (FördrS 78/2002) samt de gällande av-
tal på centralnivå som ingåtts mellan finans-
ministeriet och statens huvudavtalsorganisa-
tioner.  

Arbetsgruppen utredde i samband med be-
redningen av propositionen hur tillsynen över 
lagens efterlevnad kunde ordnas på det sätt 
som riksdagens arbetslivs- och jämställd-
hetsutskott förutsatt i sitt betänkande. Ar-
betsgruppen hörde också samarbetsombuds-
mannen, som nyligen hade inlett sitt arbete. 
Efter en övervägning av olika alternativ kon-
staterade arbetsgruppen att det inte i sak 
finns några hinder för att tillsynen över sam-
arbetet inom den statliga sektorn ordnas på 
samma sätt som föreskrivits i lagen om sam-
arbete inom företag. Den arbetsgrupp som 
fått i uppdrag att utveckla samarbetet före-
slog i sitt betänkande (Valtion yhteistoimin-
talaki; Yhteistoiminnan kehittämistyöryhmän 
ehdotus uudeksi valtion yhteistoimintalaiksi 
28/2011) att samarbetsombudsmannen skulle 
ges befogenheter att också utöva tillsyn över 
efterlevnaden av samarbetslagen. 

Propositionen har beretts i samarbete med 
de huvudavtalsorganisationer som företräder 
statens personal. De ändringar som gjorts i 
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propositionen efter att remissyttrandena läm-
nats in har också behandlats tillsammans med 
huvudavtalsorganisationerna. 

 
5.2 Remissyttranden och hur de har be-

aktats  

Propositionen har sänts på remiss till mini-
sterierna, Löntagarorganisationen Pardia rf, 
Förhandlingsorganisationen för offentliga 
sektorns utbildade FOSU rf, Förbundet för 
den offentliga sektorn och välfärdsområdena 
JHL rf, Näringslivets centralförbund, Kom-
munförbundet, Finlands Bank, riksdagens 
kansli och republikens presidents kansli. 

I remissyttrandena förordades förnyelsen 
av bestämmelserna om samarbete inom den 
statliga sektorn och förtydligandet av deras 
struktur. I en del yttranden uttrycktes emel-
lertid oro över de ändringar som lagförslaget 
medför i sak, eftersom remissinstanserna an-
såg att ändringarna kommer att öka ämbets-
verkens förpliktelser och administrativa arbe-
te. 

Samarbetsombudsmannens byrå, som finns 
i anslutning till arbets- och näringsministeri-
et, konstaterade i sitt utlåtande att det är mo-
tiverat att tillsynen ordnas på det föreslagna 
sättet, men att det i praktiken är omöjligt att 
sköta tillsynen med de nuvarande resurserna. 
Om tillsynen över samarbetslagen enligt lag-
förslaget ska skötas av samarbetsombuds-
mannens byrå, måste man enligt utlåtandet se 
till att det i praktiken blir möjligt att sköta 
denna tillsyn genom att budgetmedel anvisas 

för ökning av personalen vid samarbetsom-
budsmannens byrå. 

Vid den fortsatta beredningen av proposi-
tionen utreddes denna fråga vidare. På basis 
av den fortsatta beredningen beslutade man 
sig för att föreslå att styrningen och handled-
ningen av samarbetet inom den statliga sek-
torn ska anförtros finansministeriet och de 
huvudavtalsorganisationer som företräder 
statens personal. Genom denna proposition 
har man nämligen inte för avsikt att ändra 
nuläget eller att utöka de uppgifter som 
åläggs parterna i lagen. 

I utlåtandena uppmärksammades också den 
eventuella tilläggsbelastningen för domstols-
väsendet och förundersökningsmyndigheter-
na. De föreslagna straffbestämmelserna pre-
ciserades framför allt på basis av justitiemi-
nisteriets utlåtande på det sätt som den straff-
rättsliga legalitetsprincipen kräver, så att de 
är tillräckligt exakta och tydliga. Vid dom-
stolarna har man ytterst sällan behandlat 
ärenden som gällt samarbetslagen. Denna 
proposition väntas inte heller medföra någon 
ökning av dessa ärenden. 

 
6  Samband med andra proposit io-

ner 

Propositionen har samband med regering-
ens proposition med förslag till lag om eko-
nomiskt understödd utveckling av yrkeskom-
petensen och till vissa andra lagar som har 
samband med den. 
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DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag  

1.1 Lagen om samarbete inom statens 
ämbetsverk och inrättningar 

1 kap. Allmänna bestämmelser 

1 §. Lagens syfte. Det föreslås att lagen ska 
inledas med en bestämmelse som gäller dess 
syfte och som styr dess tillämpning. Syftet 
med lagen är att främja det interaktiva sam-
arbetet mellan ämbetsverket och dess perso-
nal samt mellan olika personalgrupper. Sam-
arbetet grundar sig på att personalen vid rätt 
tid ges tillräcklig information om ämbetsver-
kets verksamhet och om planerna för äm-
betsverket. Lagens mål är att man vid äm-
betsverken i samförstånd ska främja arbetsli-
vets kvalitet och arbetshälsan samt därige-
nom också förbättra verksamhetens effektivi-
tet. 

Till lagens mål hör även att öka persona-
lens möjligheter att påverka de beslut som 
fattas vid ämbetsverket och som gäller arbe-
tet, arbetsförhållandena och personalens 
ställning, samt att ge personalen information 
om arbetets mål, betydelse och resultat. 

Ett viktigt syfte med det samarbete som re-
gleras i lagen är att förbättra ämbetsverkens 
verksamhet och verksamhetsbetingelser ge-
nom att skapa en mer förtroendefull atmosfär 
vid ämbetsverken och öka den öppna interak-
tionen. Förbättringen av produktiviteten 
grundar sig i allt större utsträckning på gott 
ledarskap och på att man tillgodogör sig och 
utvecklar personalens kunnande. Personalen 
ges möjligheter att utöva inflytande i sam-
band med ärendenas behandling och genom 
strävandena efter samförstånd. Samarbetet 
äger till största delen rum i samband med den 
normala interaktionen inom arbetsgemenska-
pen, på ett sådant sätt att personalen också 
får möjligheter att delta i ärendenas bered-
ning. Samarbetet främjas bäst genom att en 
fortlöpande dialog förs mellan cheferna och 
deras underställda i samband med det dagliga 
arbetet. Därför ska personalen ha rätt att få 
information om sådana förändringar som be-
rör deras arbete och arbetsgemenskap samt 
rätt att delta i utvecklandet av verksamheten. 

För att trygga en interaktiv behandling av 
ärendena och säkerställa de faktiska möjlig-
heterna till inflytande fäster man i denna be-
stämmelse särskild vikt vid att samarbetet 
ska grunda sig på sådan information som ges 
till personalen vid rätt tidpunkt och som är 
tillräcklig med tanke på det ärende som är 
under behandling. Samarbetet ska inledas vid 
en sådan fas av ärendets planering eller be-
redning där det i praktiken är möjligt att 
åstadkomma sådan interaktion som åsyftas 
genom samarbetet, samt att påverka ärendet 
och valet av alternativ. Samarbetsskyldighe-
ten omfattar sådana planer och förslag som 
hänför sig till utvecklandet av ämbetsverket 
och planeringen av dess verksamhet samt or-
ganiseringen av arbetet, om planerna eller 
förslagen berör personalen eller inverkar på 
arbetet, arbetsförhållandena eller på persona-
lens ställning. 

Utöver samarbetet mellan personalen och 
arbetsgivaren strävar man också efter att 
främja det interna samarbetet mellan olika 
personalgrupper på arbetsplatserna. 

Lagförslagets 1 § har i huvudsak samma 
innehåll som 1 § i lagen om samarbete inom 
företag (334/2007). 

2 §. Tillämpningsområde. Denna lag ska 
tillämpas på samarbetet mellan arbetsgivaren 
och personalen vid statens ämbetsverk. På 
statliga affärsverk ska lagen tillämpas i en-
lighet med vad som föreskrivs i 10 § i lagen 
om statliga affärsverk (1062/2010). Till den-
na del föreslås det inte någon förändring av 
nuläget. 

Lagen ska inte tillämpas på riksdagens ju-
stitieombudsmans kansli, republikens presi-
dents kansli, riksdagens kansli, Statens revi-
sionsverk, Utrikespolitiska institutet eller 
Finlands Bank. Lagen ska inte heller tilläm-
pas på statsrådet såsom kollegium. Med detta 
avses statsrådet i egenskap av det organ som 
består av statsministern och ministrarna och 
som utövar allmän förvaltningsmakt, t.ex. 
statsrådets plenum. När det gäller sådana 
ärenden som behandlas vid statsrådet i egen-
skap av kollegium och som omfattas av sam-
arbetsskyldigheten ska den föreslagna lagen 
tillämpas på ärendenas beredning vid mini-
sterierna, om inte något annat bestäms.  
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3 §. Definitioner. I denna paragraf definie-
ras de centrala begreppen i lagen. Med äm-
betsverk avses ett statligt ämbetsverk eller en 
statlig inrättning som inrättats med stöd av 
lag eller förordning av statsrådet. Som äm-
betsverk betraktas också andra självständiga 
verksamhetsenheter som inte omfattas av de 
ovan nämnda benämningarna men som har 
inrättats genom lag eller statsrådsförordning. 
Begreppet ämbetsverk omfattar således t.ex. 
domstolarna. Definitionen av ett ämbetsverk 
är förenlig med den definition som finns i 1 § 
3 mom. i statstjänstemannalagen (750/1994). 

Med tjänsteman avses i denna lag en statlig 
tjänsteman eller arbetstagare. Med tjänste-
förhållande avses ett tjänsteförhållande eller 
arbetsavtalsförhållande. I och med att dessa 
definitioner tas in i lagen behöver man inte 
hänvisa till båda anställningsformerna i olika 
paragrafer. 

Med företrädare för personalen avses före-
trädare för en eller flera personalgrupper vid 
ämbetsverket och med företrädare för arbets-
givaren avses den företrädare för arbetsgiva-
ren som är behörig att behandla det aktuella 
ärendet. Det föreslås att lagen ska utökas 
med definitionen av en personalgrupp, men 
därmed har man dock inte för avsikt att ändra 
den definition av företrädare för personalen 
som har iakttagits under den gällande lagens 
giltighetstid. Med en personalgrupp avses så-
dana tjänstemän som huvudsakligen företräds 
av en huvudavtalsorganisation, i enlighet 
med de ämbetsverksspecifika definitionerna. 
Därigenom blir det möjligt att olika huvudav-
talsorganisationer företräder samma perso-
nalgrupp vid ämbetsverket eller att en hu-
vudavtalsorganisation företräder flera perso-
nalgrupper.  

4 §. Ämbetsverkets skyldighet att samarbe-
ta. Syftet med denna bestämmelse är att på 
ett allmänt plan styra ämbetsverken att orga-
nisera sin verksamhet, ledning och organisa-
tion på ett sådant sätt som skapar förutsätt-
ningar för och främjar det interaktiva samar-
betet. Paragrafen föreslås innehålla en be-
stämmelse om ämbetsverkets uttryckliga 
skyldighet att främja samarbetet. För att så-
dant samarbete som ger personalen faktiska 
möjligheter till inflytande ska kunna äga 
rum, ska ämbetsverket i samband med de ar-
rangemang som gäller dess organisation och 

arbetsuppgifter samtidigt också främja sam-
arbetet. Samarbetet kan även främjas genom 
gott ledarskap. Vidare är det viktigt för per-
sonalen att få information om arbetets mål, 
betydelse och resultat. Detta är även av bety-
delse med tanke på arbetshälsan och persona-
lens lojalitet mot arbetsplatsen. Då trivseln 
på arbetsplatsen ökar förbättras dessutom ar-
betets effektivitet. 

Det direkta samarbetet äger rum dels ge-
nom inbördes växelverkan mellan chefen och 
dennes underställda, dels genom behandling-
en av samarbetsärenden vid olika möten och 
sammankomster vid ämbetsverket och dess 
arbetsenheter. Dessa är också personalens 
främsta informationskanaler i samband med 
behandlingen av ärenden som omfattas av 
samarbetet. Till det direkta samarbetet hör 
även de resultat-, mål- och utvecklingssamtal 
som de anställda för med cheferna samt de 
regelbundna möten som hålls inom teamen, 
grupperna och arbetsenheterna. De olika 
formerna av direkt samarbete skapar goda 
förutsättningar och funktionella ramar för na-
turligt och konstruktivt samarbete mellan 
cheferna och personalen. Vid arbetsenheter-
nas möten och i samband med de övriga for-
merna av samarbete är det dessutom möjligt 
att också behandla andra frågor som berör 
arbetsgemenskapen och dess verksamhet. 

I ett sådant ämbetsverksspecifikt samar-
betsavtal som avses i 42 § kan ämbetsverket 
fastställa tillvägagångssätten för samarbetet 
och för informationsförmedlingen i anslut-
ning till samarbetet. De lokala samarbetsav-
talen hjälper ämbetsverken att utforma sam-
arbetet utifrån sina egna premisser. I de äm-
betsverksspecifika avtalen kan man också 
närmare definiera vilka frågor som åtminsto-
ne ska behandlas inom arbetsenheterna. 

5 §. Övrig lagstiftning om tjänstemannens 
rätt till inflytande. Denna bestämmelse före-
slås innehålla hänvisningar till andra centrala 
lagar som innehåller bestämmelser om ar-
betstagarnas rätt till inflytande, hörande av 
arbetstagarna och förmedling av information 
till dem. 

Bestämmelser om samarbete inom arbetar-
skyddet finns i lagen om tillsynen över arbe-
tarskyddet och om arbetarskyddssamarbete 
på arbetsplatsen och delvis också i lagen om 
företagshälsovård. I lagen om beställarens ut-
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redningsskyldighet och ansvar vid anlitande 
av utomstående arbetskraft finns bestämmel-
ser om beställarens skyldighet att på begäran 
av företrädarna för arbetstagarna underrätta 
dem om sina avtal om anlitande av hyrd ar-
betskraft eller underleverantörsarbete. 

I andra lagar kan det också förekomma 
hänvisningar till denna lag. Dessa hänvis-
ningar innebär i regel att vissa metoder som 
föreskrivs i denna lag ska iakttas eller att vis-
sa av lagens bestämmelser ska tillämpas på 
det aktuella fallet. 

 
2 kap. Samarbetet 

6 §. Samarbetsparter. Enligt 1 mom. i den-
na paragraf är ämbetsverket och dess perso-
nal parter i det samarbete som avses i denna 
lag. Parterna är, beroende av ärendets natur, 
den enskilda tjänsteman som berörs av ären-
det och hans eller hennes chef, eller persona-
lens och arbetsgivarens företrädare vid äm-
betsverket. Om ärendet berör fler än en tjäns-
teman, utgörs parterna i regel av företrädaren 
för personalen och av den företrädare för ar-
betsgivaren som är behörig att behandla 
ärendet i fråga. Om ärendet berör fler än en 
personalgrupp, företräds tjänstemännen av 
företrädarna för de berörda personalgrupper-
na. Vid ett ämbetsverk kan det finnas flera 
personalgrupper och företrädare för dem, i 
enlighet med vad som närmare bestäms i 
denna paragraf. 

I paragrafens 1 mom. finns också en när-
mare definition av företrädarna för persona-
len. Enligt detta moment kan personalen fö-
reträdas av en förtroendeman, en arbetar-
skyddsfullmäktig, de företrädare som perso-
nalen utsett i enlighet med denna paragraf, 
personalens företrädare i de samarbetsorgan 
som avses i 7 § och de företrädare för perso-
nalen som utsetts på basis av ett sådant avtal 
som ingåtts med stöd av 42 §. I samband med 
överlåtelse av en rörelse kan också förvärva-
ren vara part i samarbetet. Genom denna pa-
ragraf strävar man också efter att trygga re-
presentationen för sådana tjänstemän som 
inte hör till någon fackorganisation i sådana 
fall där de utgör en majoritet av tjänstemän-
nen och personalen företräds av en förtroen-
deman. Med förtroendeman avses i denna pa-
ragraf sådana huvudförtroendemän och för-

troendemän som utsetts i enlighet med tjäns-
te- och arbetskollektivavtalen samt deras 
suppleanter.  

Personalen företräds i första hand av de 
förtroendemän som utsetts i enlighet med 
tjänste- och arbetskollektivavtalen. Persona-
len kan emellertid företrädas av arbetar-
skyddsfullmäktigen om det ärende som be-
handlas vid samarbetsförhandlingarna också 
berör tjänstemännens säkerhet och hälsa och 
ärendet inte har behandlats eller kommer att 
behandlas i enlighet med lagen om tillsynen 
över arbetarskyddet och om arbetarskydds-
samarbete på arbetsplatsen (44/2006). Såda-
na ärenden kan aktualiseras t.ex. i samband 
med förändringar som berör arbetslokalerna. 

Ämbetsverken ska med hjälp av ämbets-
verksspecifika avtal ges möjlighet att ordna 
det representativa samarbetet mellan arbets-
givaren och personalen på det sätt som läm-
par sig bäst för ämbetsverket i fråga. Avsik-
ten är att ämbetsverket ska avtala med de 
tjänstemanna- och arbetstagarföreningar som 
tillsammans i stor utsträckning representerar 
ämbetsverkets personal om de detaljerade ar-
rangemangen i fråga om samarbetet vid äm-
betsverket. Dessutom kan ämbetsverket och 
tjänstemannaföreningarna avtala om vilka fö-
reträdare för personalen som ska delta i sam-
arbetet. Sådana avtal behövs i synnerhet om 
ämbetsverkets personal är organiserad i flera 
olika föreningar och det finns behov av att 
fastställa vilka och hur många företrädarna 
ska vara. I samarbetet deltar de företrädare 
för personalgrupperna som hör till ämbets-
verkets personal eller de personer som sär-
skilt definierats i förtroendemannaavtalen, 
t.ex. den riksomfattande huvudförtroende-
mannen. 

Å andra sidan ska samarbetsärenden också 
behandlas i anslutning till det normala arbe-
tet, dels mellan cheferna och personalen, dels 
mellan arbetsgivaren och företrädarna för 
personalen. Det har ansetts nödvändigt att ut-
sträcka samarbetsskyldigheten också till rela-
tionen mellan chefen och arbetstagaren, ef-
tersom undersökningarna av olika former av 
samarbete inom arbetslivet har visat att sam-
arbetet är berikande och fungerande på lång 
sikt endast om det också innefattar möjlighe-
ter till direkt inflytande. Det direkta inflytan-
det omfattar utöver det direkta samarbetet 
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mellan chefen och tjänstemannen också bl.a. 
arbetsplatsmöten och personalens medverkan 
t.ex. i planerings- och projektgrupper samt 
andra arbetsgrupper. Arbetsgivaren ska svara 
för förmedlingen av information om ärendets 
behandling och dess resultat också när det 
gäller ärenden som är föremål för direkt 
samarbete. 

Paragrafens 2 mom. föreslås innehålla en 
ny bestämmelse om det ansvariga ministeri-
ets roll vid samarbetet i ärenden som berör 
personalen inom hela statsförvaltningen eller 
inom flera ministeriers förvaltningsområden. 
Enligt momentet ska det ministerium som 
ansvarar för den aktuella ärendehelheten ta 
initiativ till samarbetet i ärenden som berör 
personalen inom hela statsförvaltningen eller 
inom flera ministeriers förvaltningsområden. 
Med detta ministerium avses det ministerium 
som föredrar ärendet. Den andra samarbets-
parten utgörs av de företrädare för personalen 
som utsetts av huvudavtalsorganisationerna. 
Målet med bestämmelsen är att samarbetet 
gällande dessa ärendehelheter ska ske på 
samma nivå som ärendenas beredning, så att 
det i enlighet med lagens syfte ska vara möj-
ligt att påverka beslutsfattandet och så att be-
redningen ska ske tillräckligt öppet. Före-
skrifter om detta samarbete finns i 6 kap. 

I 3 mom. finns föreskrifter om de situatio-
ner där majoriteten av dem som hör till en 
viss personalgrupp inte har rätt att delta i va-
let av den företrädare som avses i 1 mom. 
Dessa tjänstemän får bland sig välja en före-
trädare för högst två år i sänder, om majorite-
ten av personalgruppen beslutar detta. Enligt 
momentet ska valet av företrädare i första 
hand ordnas av de berörda tjänstemännen. 
Ifall personalgruppen inte når en överens-
kommelse om valet eller valförfarandet, ska 
den arbetarskyddsfullmäktige som företräder 
personalgruppen ordna valet. Valet ska ord-
nas så att alla tjänstemän vars företrädare ut-
ses har möjlighet att delta i valet. 

Paragrafens 4 mom. föreslås innehålla en 
bestämmelse om att tjänstemännen i en per-
sonalgrupp som inte har valt en sådan förtro-
endeman som avses i 1 mom. fastän de skulle 
ha rätt till det också på motsvarande sätt får 
välja ett samarbetsombud bland sig. 

I 5 mom. finns föreskrifter om hur arbets-
givaren kan fullgöra sin samarbetsskyldighet 

enligt denna lag för de tjänstemäns del som 
hör till en sådan personalgrupp som inte har 
valt eller i ett enskilt fall inte väljer en före-
trädare bland sig. Den företrädare som valts 
för ett enskilt fall är inte i övrigt en sådan fö-
reträdare för personalen som avses i denna 
paragraf. Om emellertid inte heller en sådan 
företrädare har utsetts, kan arbetsgivaren 
fullgöra sin samarbetsskyldighet genom att 
samarbetet äger rum tillsammans med alla 
berörda personer. 

Enligt paragrafens 6 mom. kan också det 
mottagande statliga ämbetsverket eller någon 
annan aktör än ett statligt ämbetsverk delta i 
det samarbete som berör konsekvenserna av 
att uppgifter eller personal överförs från ett 
ämbetsverk eller en del av det till ett annat 
ämbetsverk eller till en annan arbetsgivare. 
Enligt den föreslagna 15 § 1 mom. 2 punkten 
ska man både vid det överlåtande och det 
mottagande ämbetsverket föra förhandlingar 
om sådana uppgifts- och tjänstearrangemang 
som berör flera ämbetsverk. Det mottagande 
ämbetsverket eller förvärvaren ska kunna ti-
digarelägga förhandlingarna genom att delta i 
dem redan före överföringen eller överlåtel-
sen genomförs. Det mottagande ämbetsver-
ket eller förvärvaren kan antingen föra för-
handlingar tillsammans med det överlåtande 
ämbetsverket eller förhandla om saken in-
ternt. 

7 §. Samarbetsorgan. Enligt 1 mom. i den-
na paragraf ska ett samarbetsorgan tillsättas 
för samarbetet vid ett ämbetsverk om dess 
ordinarie personal omfattar minst 20 perso-
ner. Dessutom ska andra samarbetsorgan 
kunna tillsättas för behandlingen av vissa 
ärenden som omfattas av samarbetet. 

Lagen om samarbete inom företag tilläm-
pas på företag som regelbundet har minst 20 
arbetstagare anställda i arbetsavtalsförhållan-
de. Det föreslås nu att denna begränsning på 
20 anställda också ska införas i den föreslag-
na lagen, även om begränsningen inom stats-
förvaltningen endast ska beröra tillsättandet 
av samarbetsorgan. 

Hur många samarbetsorgan som behöver 
tillsättas på ämbetsverkens olika förvalt-
ningsnivåer beror på ämbetsverkets storlek 
och regionala placering samt på ändamålsen-
lighetsaspekter. Ämbetsverket kan t.ex. till-
sätta ett organ i anslutning till sin centralför-
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valtning för att behandla sådana samarbets-
ärenden som berör hela ämbetsverket (en 
samarbetsdelegation eller samarbetskommit-
té). Därutöver kan ämbetsverket tillsätta 
samarbetsorgan (samarbetsgrupper eller mot-
svarande) vid sina olika enheter, om det finns 
tillräckligt med personal vid enheterna eller 
om enheterna i geografiskt avseende är be-
lägna långt från ämbetsverkets centralför-
valtning. 

Ämbetsverket ska också kunna tillsätta or-
gan som består av företrädare för personalen. 
Sådana samarbetsorgan kan särskilt vid me-
delstora och stora ämbetsverk fungera som 
förhandlings- och samarbetsforum för de fö-
reträdare för personalen som utsetts av tjäns-
temanna- och arbetstagarföreningarna. I or-
ganisationskommittéerna, personalråden och 
motsvarande organ förs bl.a. förhandlingar 
om sådana ärenden som omfattas av samar-
betet, vilket leder till att uppfattningarna och 
ståndpunkterna inom olika personalgrupper 
sammanjämkas. 

Ämbetsverket kan också i samband med ett 
visst ärende eller projekt fatta beslut om att 
tillsätta ett organ för att behandla en bestämd 
fråga som omfattas av samarbetet. Det kan 
också vara ändamålsenligt att för en bestämd 
tid tillsätta ett särskilt organ för att förhandla 
om ett sådant omfattande samarbetsärende 
som ska behandlas i flera faser eller som krä-
ver särskild sakkunskap. Dylika ärenden ut-
görs ofta av omfattande reformprojekt, i 
samband med vilka också personalens stånd-
punkt behöver utredas före beslutsfattandet. 

Paragrafens 2 mom. föreslås innehålla en 
ny bestämmelse om personalens representa-
tion i sådana arbetsgrupper som tillsätts för 
att bereda eller genomföra utvecklingsprojekt 
som kan medföra väsentliga förändringar i 
personalens arbetsuppgifter eller arbetsmeto-
der eller organiseringen av arbetet. Enligt 
detta moment ska personalen vara represen-
terad i en sådan arbetsgrupp. Med arbets-
grupper avses i detta sammanhang både tem-
porära och permanenta arbetsgrupper. Ge-
nom denna uttryckliga bestämmelse vill man 
betona att samarbetet ska inledas tillräckligt 
tidigt och att personalen ska ha faktiska möj-
ligheter att utöva inflytande. Då arbetsgrup-
pens sammansättning övervägs ska man fästa 
särskild vikt vid att den personal som berörs 

av projektet är representerad i arbetsgruppen 
på ett jämlikt sätt. 

Med utvecklingsprojekt avses i 7 § 2 mom. 
projekt för utvecklande av ämbetsverkets 
verksamhet och organisation, ändringar av 
ämbetsverkets organisationsform, förnyelse 
av verksamhetsmetoderna, utvecklande av 
arbetsmetoderna och arbetets innehåll samt 
därmed sammanhängande forskningsprojekt. 
Om ämbetsverket utarbetar en periodisk plan 
för utvecklingsobjekten och utvecklingsverk-
samheten, ska den behandlas inom ramen för 
det samarbete som avses i denna lag. Den pe-
riodiska planen kan gälla alla ämbetsverkets 
utvecklingsåtgärder eller utarbetas endast för 
viss verksamhet eller vissa enheter eller ut-
vecklingsobjekt vid ämbetsverket. Ämbets-
verket ska också se till att de förfaranden 
som föreskrivs i denna lag iakttas då ämbets-
verket anlitar utomstående sakkunniga eller 
konsultföretag i samband med utvecklings-
verksamheten. 

Paragrafens 3 mom. föreslås innehålla en 
bestämmelse enligt vilken arbetsgruppens 
sammansättning och uppdrag ska behandlas 
inom ramen för samarbetet i sådana fall där 
ämbetsverket tillsätter en arbetsgrupp som 
får till uppdrag att behandla ärenden som 
omfattas av samarbetet enligt denna lag. En 
sådan situation kan t.ex. förekomma då en 
arbetsgrupp tillsätts för att bereda spelregler 
för den interna kommunikationen.  

Enligt 4 mom. ska arbetsgruppens samman-
sättning och uppdrag behandlas inom ramen 
för samarbetet också när det är fråga om 
andra ärenden än sådana som avses i de ovan 
nämnda momenten, om ämbetsverket anser 
det påkallat att personalen är representerad i 
arbetsgruppen. 

Paragrafens 5 mom. föreslås innehålla före-
skrifter om möjligheterna att ingå avtal i så-
dana situationer där personalen är represente-
rad i en arbetsgrupp. Vid ämbetsverket ska 
man då kunna avtala om i vilken utsträckning 
personalens representation i arbetsgruppen 
ersätter det samarbete som avses i lagen eller 
i det ämbetsverksspecifika samarbetsavtalet. 
Till denna del ska frågan behandlas inom 
samarbetet. Syftet med denna bestämmelse är 
att undvika dubbel behandling av samma 
ärende. 
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Utöver samarbetsorganen kan ämbetsverket 
också ha andra organ där personalen är re-
presenterad. 

Vid ämbetsverket kan man också avtala om 
att det samarbete som hänför sig till arbetar-
skyddet ska förenas med det samarbete som 
avses i denna lag. I samarbetsorganen ska 
man då behandla sådana frågor och ärenden 
som omfattas av samarbetslagen och statens 
samarbetsavtal, lagen om tillsynen över arbe-
tarskyddet och om arbetarskyddssamarbete 
på arbetsplatsen och av samarbetsavtalet för 
statens arbetarskydd. I detta fall ska bestäm-
melserna i lagen om tillsynen över arbetar-
skyddet och om arbetarskyddssamarbete på 
arbetsplatsen också beaktas när det gäller or-
ganens sammansättning.  

8 §. Information till företrädarna för per-
sonalen. Denna paragraf föreslås innehålla 
föreskrifter om den information som ska ges 
till företrädarna för personalen. 

Enligt 1 mom. i paragrafen ska arbetsgiva-
ren utan begäran ge information om visstids- 
och deltidsanställda vid ämbetsverket och om 
deras löner, i enlighet med vad som särskilt 
bestäms i tjänste- och arbetskollektivavtalen. 
Innebörden av skyldigheten att uppvisa löne-
statistik bestäms i enlighet med tjänste- och 
arbetskollektivavtalen. Genom detta lagrum 
har man inte för avsikt att utvidga den nor-
mala statistikens innehåll eller metoderna för 
ämbetsverkets statistikföring, utan att i enlig-
het med den vedertagna praxis som grundar 
sig på ämbetsverkets tjänste- och arbetskol-
lektivavtal ge företrädarna för personalen 
uppgifter om lönerna.  

Enligt 2 mom. ska arbetsgivaren ge företrä-
darna för personalen en utredning om äm-
betsverkets principer för anlitande av utom-
stående arbetskraft. Utredningen ska ges på 
begäran av företrädarna för personalen och 
innehålla uppgifter om anlitandet av arbets-
kraft med stöd av sådant underleverantörsav-
tal som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten i lagen 
om beställarens utredningsskyldighet och an-
svar vid anlitande av utomstående arbets-
kraft. 

Enligt det ovan nämnda lagrummet tilläm-
pas lagen på beställare i vars arbetslokaler el-
ler på vars arbetsställen i Finland sådana ar-
betstagare arbetar som är anställda hos en ar-
betsgivare som har ingått underleverantörs-

avtal med beställaren och vars arbetsuppgif-
ter anknyter till sådana arbetsuppgifter som 
normalt utförs i beställarens verksamhet eller 
transporter som anknyter till beställarens 
normala verksamhet. Innehållet i denna be-
stämmelse har närmare beskrivits i lagens de-
taljmotivering (RP 114/2006 rd, s. 18–20). 
Av arbetsgivarens utredning ska det framgå 
på vilka arbetsplatser och i vilka arbetsupp-
gifter samt under vilken eller vilka tidsperio-
der nämnda arbetskraft anlitas. Dessutom ska 
utredningen omfatta information om voly-
men på den arbetskraft som anlitas, företa-
gets identifieringsuppgifter samt det tillämp-
liga kollektivavtalet eller de centrala anställ-
ningsvillkoren. 

I paragrafens 3 mom. finns dessutom en 
hänvisningsbestämmelse enligt vilken det 
som bestäms i 5 kap. ska iakttas om anlitan-
det av sådan utomstående arbetskraft som av-
ses i 2 mom. har konsekvenser för personalen 
vid ämbetsverket. 

9 §. Initiativrätt för företrädare för perso-
nalen. Det föreslås att också företrädarna för 
personalen ska ha initiativrätt i sådana ären-
den som avses i denna lag. Enligt denna pa-
ragraf ska arbetsgivaren så snabbt som möj-
ligt ta initiativ till att samarbete inleds om en 
företrädare för personalen begär det. 

Det föreslås emellertid också att arbetsgi-
varen ska kunna neka till samarbete. I detta 
fall ska ämbetsverket utan dröjsmål ge den 
som tagit initiativ till samarbetet en utredning 
om varför samarbetet inte anses nödvändigt. 
Utredningen ska ges omedelbart efter att fö-
reträdaren för personalen tagit initiativ till 
samarbetet. Utredningen ska ges skriftligen. 

10 §. Personalens företrädares rätt till 
tilläggsupplysningar. Enligt denna paragraf 
ska arbetsgivaren ge företrädarna för perso-
nalen tillfälle att få en utredning om de ären-
den som omfattas av informationsskyldighe-
ten, om företrädarna ställer preciserade frå-
gor om dem. Tjänstemännen ska ha motsva-
rande rätt i den situation som avses i 6 § 
5 mom. 

Frågorna behöver inte ställas i samma 
sammanhang där informationen ges. Företrä-
darna för personalen ska efter att ha delgetts 
informationen ha tid att fundera på frågorna 
t.ex. tillsammans med de tjänstemän de före-
träder. Frågorna ska dock, med hänsyn till 
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ärendets art och omfattning, ställas förhål-
landevis snabbt efter att informationen getts. 
Enligt paragrafen ska arbetsgivaren ge sitt 
svar på frågorna inom en rimlig tid efter att 
de ställts.  

11 §. Ärendenas behandling vid samarbe-
tet. Enligt 1 mom. i denna paragraf ska sam-
arbetet inledas i tillräckligt god tid, så att det 
i praktiken är möjligt att åstadkomma sådan 
interaktion som åsyftas genom samarbetet 
samt att påverka ärendet och valet av alterna-
tiv. Samarbetet ska äga rum vid en sådan be-
redningsfas där de materiella besluten inte 
ännu har fattats och det fortfarande i prakti-
ken är möjligt att påverka slutresultatet i 
ärendet. Dessutom ska arbetsgivaren i till-
räckligt god tid ge företrädarna för persona-
len allt behövligt material som är av betydel-
se med tanke på ärendets behandling, så att 
de har möjlighet att sätta sig in i ärendet. Det 
faktum att materialet ska ges i tillräckligt god 
tid innebär att det i varje enskilt fall ska fin-
nas rimliga möjligheter att göra sig förtrogen 
med alla de omständigheter som hänför sig 
till ärendet, så att det i praktiken ska vara 
möjligt att påverka beslutsfattandet. Det kan 
t.ex. kräva betydligt mer tid att ta del av en 
personal- och utbildningsplan än att göra sig 
förtrogen med något annat dokument som 
ska behandlas inom ramen för samarbetet. 
Arbetsgivaren ska ta hänsyn till detta vid be-
dömningen av vilken tid som betraktas som 
tillräcklig i varje enskilt fall. Ämbetsverket 
ska också ha en s.k. årsklocka för samarbets-
ärenden, med hjälp av vilken företrädarna för 
personalen på förhand kan följa tidtabellerna 
för behandlingen av olika ärenden. Därige-
nom får de mer tid för att vidta behövliga 
förberedelser. 

Det slutliga avgörandet av ett ärende före-
gås inom förvaltningen av att ärendet bereds 
i flera olika faser. Beredningen kan omfatta 
insamling av information och utredning av 
olika aspekter i anslutning till ärendet, hö-
rande av parterna och inhämtande av utlåtan-
den. Man ska särskilt i samband med varje 
samarbetsärende avgöra i vilken fas persona-
len ska delta i behandlingen. Ärendets art och 
omfattning kan kräva att samarbete äger rum 
flera gånger och vid behov också i samband 
med de olika beredningsfaserna. Till förbere-
delserna hör även att företrädarna för perso-

nalen gemensamt förbereder sig för ärendets 
behandling. 

Samarbetet påverkar dock inte utövningen 
av beslutanderätt. Beslutanderätten tillkom-
mer ämbetsverket. Det allmänna målet med 
samarbetet ska vara att ge personalen möjlig-
heter att på ett eller annat sätt delta i ärendets 
behandling redan i beredningsfasen samt att 
medverka vid den gemensamma behandling-
en av beslutsförslaget och de alternativa lös-
ningarna samt deras motiveringar och konse-
kvenser, på ett sådant sätt som ökar sam-
stämmigheten mellan parterna och främjar 
uppnåendet av samförstånd. Då sådana för-
ändringar och utvecklingsprojekt som inver-
kar på personalens ställning behandlas inom 
ramen för samarbetet förstärks den förtroliga 
atmosfären mellan arbetsgivaren och perso-
nalen också i sådana fall där man inte slutli-
gen når enighet i ärendet utan arbetsgivaren 
avgör saken i enlighet med sin egen uppfatt-
ning. 

Om det finns behov av att ändra sådana 
planer, målsättningar eller principer som re-
dan har behandlats vid samarbetet, ska dessa 
ändringar på nytt behandlas inom ramen för 
samarbetet. Vid samarbetet ska man bl.a. be-
handla planernas grunder, målsättningar, syf-
ten och konsekvenser tillsammans med före-
trädarna för den personal som berörs av 
ärendet. Vid samarbetet behandlas således 
den helhet som omfattar planerna och deras 
innehåll, med beaktande av varför något 
görs, vad som åsyftas med åtgärderna och 
hur saken påverkar personalen. Därför krävs 
det oftast fler än en behandling av de ärenden 
som avses i detta kapitel. 

Samarbetet ska äga rum innan arbetsgiva-
ren kan fatta beslut om sådana arrangemang 
som avses i denna paragraf. Ärenden som be-
rör anställningar och insamling av informa-
tion om de anställda är också sådana ärenden 
som alltid kräver samarbete. 

Om ärendet gäller en viss personalgrupp, 
ska det enligt paragrafens 2 mom. behandlas 
tillsammans med företrädaren eller företrä-
darna för denna personalgrupp. 

Om ärendet har konsekvenser för fler än en 
personalgrupp, ska det enligt 3 mom. behand-
las vid ett gemensamt möte mellan företrä-
darna för alla de personalgrupper som berörs 
av ärendet. Ett ärende som berör flera perso-
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nalgrupper kan också behandlas på det sätt 
som föreskrivs i 7 §. 

Enligt paragrafens 4 mom. ska ett ärende 
som berör en enskild tjänsteman i första hand 
behandlas mellan arbetsgivaren och den be-
rörda tjänstemannen. Om arbetsgivaren eller 
den tjänsteman ärendet berör kräver det, ska 
ärendet också behandlas mellan arbetsgiva-
ren och den behöriga företrädaren för perso-
nalen. Ett ärende som gäller en sådan för-
flyttning av en tjänsteman till någon annan 
uppgift, till en annan statlig tjänst eller per-
manent till en annan ort som sker på grund-
val av gällande bestämmelser om flyttnings-
skyldighet inom respektive förvaltningsom-
råde ska dock enligt momentet endast be-
handlas mellan arbetsgivaren och den berör-
da tjänstemannen. 

Enligt 5 mom. ska ärendet på nytt behand-
las inom ramen för samarbetet om det sker en 
väsentlig förändring i ett ärende som omfat-
tas av samarbetsskyldigheten. Frågan om hu-
ruvida en förändring betraktas som väsentlig 
eller inte ska avgöras från fall till fall. Båda 
parterna ska ha möjlighet att begära att ären-
det på nytt ska behandlas inom ramen för 
samarbetet. 

 
3 kap. Ärenden som ska behandlas 

vid samarbete 

12 §. Ämbetsverkets interna verksamhet. 
Denna paragraf föreslås innehålla föreskrifter 
om sådana ärenden som berör ämbetsverkets 
interna verksamhet och som ska behandlas 
inom ramen för samarbetet. Det är i första 
hand fråga om ärenden som aktualiseras med 
jämna mellanrum eller om beslut som är av-
sedda att vara gällande en längre tid och som 
inte regelbundet ändras. 

Enligt 1 mom. 1 punkten i paragrafen ska 
ämbetsverkets budgetförslag samt verksam-
hets- och ekonomiplan behandlas vid samar-
betsförfarandet. Med budgetförslag avses 
även tilläggsbudgetförslag. I 40 § föreskrivs 
tystnadsplikt för dem som deltagit i ärendets 
behandling. 

Om budgetförslaget ändras efter att samar-
betsförfarandet har slutförts, ska också det 
nya budgetförslaget behandlas vid samarbets-
förfarandet. Tillämpningsområdet för denna 

bestämmelse motsvarar det som föreskrivs i 
den gällande lagen. 

Enligt 1 mom. 2 punkten ska ämbetsverkets 
interna regler för verksamheten och principer 
för den interna kommunikationen behandlas 
vid samarbetsförfarandet. Med interna regler 
för verksamheten avses ämbetsverkets ar-
betsordning, reglementen och instruktioner 
samt övriga regler för arbetet eller spelregler 
för arbetsplatsen. Som spelregler för arbets-
platsen kan man också betrakta t.ex. sådana 
regler som krävs för en hållbar utveckling 
vid ämbetsverket eller en enskild arbetsplats. 
I likhet med vad som bestäms i den gällande 
lagen ska man vid samarbetsförfarandet ock-
så behandla principerna och praxisen för äm-
betsverkets interna kommunikation. Med 
principer för den interna kommunikationen 
avses bl.a. de metoder och tillvägagångssätt 
som iakttas i samband med den interna 
kommunikationen, såsom anordnande av in-
formationstillfällen, utgivning av informa-
tionsblad, användning av anslagstavlor, bruk 
av initiativrätten samt frågor som berör andra 
kommunikationskanaler. Som andra kommu-
nikationskanaler är det framför allt möjligt 
att utnyttja elektronisk kommunikation, så-
som e-post och interna datanät. 

Personalen ska också ges möjligheter till 
inbördes kommunikation. Ämbetsverket ska 
ge personalen möjligheter att sinsemellan ut-
byta information och hålla kontakt inom äm-
betsverket. Vid ämbetsverket ska man kunna 
fatta beslut om det urval av metoder som 
lämpar sig för ämbetsverket i fråga. 

Till de interna regler för verksamheten som 
omfattas av samarbetsförfarandet hör också 
de principer som ska iakttas vid fördelningen 
av tjänstebostäder, samt fördelningen av bo-
städer i enlighet med dessa principer. I avvi-
kelse från vad som bestäms i lagen om sam-
arbete inom företag hör varken grunderna för 
fördelningen av tjänstebostäder eller fördel-
ningen av bostäder inom den statliga sektorn 
till de samarbetsärenden som ska avgöras i 
enlighet med personalens ståndpunkt. Staten 
har skaffat och låtit bygga tjänstebostäder av 
orsaker som hänför sig till ämbetsverkens 
verksamhet, t.ex. för att trygga försvarsmak-
tens och gränsbevakningsväsendets aktions-
beredskap. Därför är grunderna för fördel-
ningen av tjänstebostäder och fördelningen 
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av bostäder sådana ärenden som ska behand-
las vid det normala samarbetsförfarandet. 

Till de interna reglerna för verksamheten 
hör också principerna för ämbetsverkets per-
sonalförvaltning och tillvägagångssätten vid 
skötseln av personalärenden. Samarbetsförfa-
randet ska således iakttas bl.a. i samband 
med upprättandet och revideringen av äm-
betsverkets personalpolitiska program och 
vid behandlingen av personalbokslutet eller 
motsvarande nyckeltal som berör personalen. 
Till principerna för personalförvaltningen hör 
även t.ex. principerna för anställningar i 
tjänste- eller arbetsavtalsförhållanden i enlig-
het med de gällande författningarna. 

Med hjälp av interna regler för verksamhe-
ten kan ämbetsverket också utgående från 
sina egna premisser fastställa den ordinarie 
arbetstiden och tidpunkterna för vilopauser 
och matraster, inom de gränser som fastställs 
i statens tjänste- och arbetskollektivavtal. I 
den gällande lagen regleras dessa frågor sär-
skilt i 7 § 9 punkten. I lagförslaget föreslås 
det emellertid att denna punkt, med oföränd-
rat innehåll, ska omfattas av ämbetsverkets 
interna regler för verksamheten. 

Enligt 3 punkten i momentet omfattar sam-
arbetsförfarandet de uppgifter som samlas in 
när någon anställs och under anställningen, 
den information som ges till nyanställda samt 
arrangemangen för introduktion i arbetet. Pa-
ragrafen motsvarar till sitt innehåll 7 § 
11 punkten i den gällande lagen. I samband 
med denna punkt bör man uppmärksamma 
att samarbetet inte begränsar sig till de upp-
gifter som samlas in när någon anställs utan 
också omfattar de uppgifter som samlas in 
om de anställda. Vid de förhandlingar som 
förs om dessa ärenden ska även lagen om in-
tegritetsskydd i arbetslivet (759/2004) beak-
tas. Denna lag innehåller närmare föreskrifter 
om hurdana uppgifter arbetsgivaren får samla 
in om de anställda och om hur uppgifterna 
får behandlas. Till de ärenden som omfattas 
av denna punkt hör utöver frågor som gäller 
sådana allmänna uppgifter som samlas in om 
personalen också t.ex. frågor som gäller syf-
tet med och behovet av lämplighetstester. 

Den information som ges till nyanställda 
och arrangemangen för introduktion i arbetet 
aktualiseras närmast i ärenden som gäller 
presentation av ämbetsverket och praxisen i 

fråga om sådana allmänna verksamhetsmeto-
der och arrangemang på arbetsplatsen som är 
av betydelse för tjänstemannen, samt i ären-
den som berör företagshälsovården, eventuel-
la arbetsplatsmåltider och andra motsvarande 
frågor. Till introduktionen i arbetet hör emel-
lertid inte den skyldighet att introducera de 
anställda i arbetet som föreskrivs för arbets-
givaren i arbetarskyddslagen och inte heller 
sådan introduktion i arbetsuppgifterna eller 
arbetsinsatsen som arbetsgivaren kan anses 
vara skyldig att tillhandahålla. 

Enligt 4 punkten i momentet omfattar sam-
arbetsförfarandet också principerna för an-
vändningen av olika anställningsformer samt 
anställningsarrangemangen, såsom princi-
perna för användningen av deltids- och viss-
tidsanställningar. Begreppet anställningsform 
ska ges en vid tolkning, så att det också om-
fattar t.ex. distansarbete och sådant arbete 
som utförs via datanät och som inte är bundet 
till en viss plats samt de allmänna principer-
na för olika arbetstidsarrangemang, förkortad 
arbetstid eller deltidsarbete. I det nämnda 
lagrummet avses även olika tjänstearrange-
mang som hänför sig till inbördes omstruktu-
reringar mellan ämbetsverk eller ministerier, 
överföring av tjänster till ett annat ämbets-
verk samt indragning och inrättande av tjäns-
ter vid ett ämbetsverk. 

Momentets 5 punkt motsvarar 7 § 18 punk-
ten i den gällande lagen. Med utomstående 
arbetskraft avses personal som inte står i an-
ställningsförhållande till ämbetsverket. Oftast 
arbetar den utomstående arbetskraften under 
ämbetsverkets arbetsledning, men står i an-
ställningsförhållande till en annan arbetsgiva-
re, såsom vid underentreprenad och anlitande 
av hyrd arbetskraft. 

Enligt 6 punkten i momentet ska personal- 
och utbildningsplanen samt de ändringar som 
görs i den under planeringsperioden behand-
las vid samarbetsförfarandet.  

Det föreslås även att lagen ska innehålla ett 
nytt omnämnande av sådana rapporter som 
utarbetas på basis av undersökningar och ut-
redningar angående personalhälsan och ar-
betsklimatet samt av de konkreta åtgärdsför-
slag som grundar sig på rapporterna. 

Enligt detta lagrum ska också verksam-
hetsprogrammet för arbetarskyddet behand-
las vid samarbetsförfarandet. Föreskrifter om 
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detta finns i 7 § 4 punkten i den gällande la-
gen. Verksamhetsprogrammet för arbetar-
skyddet ska även i fortsättningen behandlas 
vid samarbetsförfarandet endast om det inte 
med stöd av arbetarskyddslagen behandlas i 
arbetarskyddskommissionen. 

Enligt momentets 6 punkt ska även anord-
nandet av samarbetsutbildning behandlas vid 
samarbetsförfarandet. Denna punkt motsva-
rar 7 § 15 punkten i den gällande lagen. Med 
samarbetsutbildning avses bl.a. förtroende-
mannautbildning, utbildning för personer 
som företräder personalen vid det samarbete 
som avses i denna lag och arbetarskyddsut-
bildning. Samarbetsutbildningen är i regel 
sådan utbildning som personalorganisatio-
nerna ordnar för sin medlemskår. Till den ut-
bildning som avses i detta sammanhang hör 
även sådana tillställningar som ordnas 
gemensamt för ledningen och personalen 
t.ex. i form av olika konferenser. Samarbetet 
förutsätter att de som deltar i det har tillräck-
lig kunskap och beredskap för det. Vid an-
ordnandet av utbildningen ska särskild vikt 
fästas vid att förutsättningarna för samarbetet 
ska förbättras. De som regelbundet deltar i 
samarbetet ska ges sådan utbildning som be-
hövs i synnerhet för bedömningen av olika 
utvecklingsåtgärder och konsekvenserna av 
dem. 

Momentets 7 punkt motsvarar 7 § 17 punk-
ten i den gällande lagen. Om inte en över-
enskommelse nås om beslutets innehåll i ett 
ärende som berör den sociala verksamheten, 
ska ämbetsverket avgöra ärendet i enlighet 
med den ståndpunkt som omfattas av företrä-
darna för personalen eller, när beslutet endast 
berör en viss personalgrupp, den ståndpunkt 
som omfattas av företrädarna för denna 
grupp. Vid beslutsfattandet är ämbetsverket 
bundet av sin budget samt av författningar på 
olika nivåer. Till de ärenden som berör den 
sociala verksamheten hör bl.a. frågor som 
gäller arbetsplatsmåltider, anordnandet av 
dagvård för barn, användningen och plane-
ringen av arbetsplatsens personalutrymmen, 
rekreationsverksamheten samt beviljandet av 
understöd och gåvor till personalen. 

13 §. Behandling av planer, principer och 
praxis som grundar sig på annan lagstift-
ning. I den övriga lagstiftningen finns olika 
slags bestämmelser om sådana åtgärder som 

kräver samarbetsförfarande innan arbetsgiva-
ren fattar beslut om åtgärden. Vissa lagar in-
nehåller hänvisningsbestämmelser angående 
saken medan andra inte gör det. Därför före-
slås denna paragraf innehålla föreskrifter om 
arbetsgivarens skyldighet att genomföra 
samarbetsförfarande i sådana ärenden som 
också har en anknytning till annan lagstift-
ning. 

Vid samarbetsförfarandet ska man enligt 
1 mom. 1 punkten i paragrafen behandla den 
jämställdhetsplan för främjande av jäm-
ställdheten mellan kvinnor och män som av-
ses i 6 a § i lagen om jämställdhet mellan 
kvinnor och män (609/1986), om avsikten är 
att planen ska inkluderas i den personal- och 
utbildningsplan som avses i 14 §, på det sätt 
som den nämnda lagen möjliggör. I 4 § i la-
gen om likabehandling (21/2004) finns dess-
utom föreskrifter om att planerna för främ-
jande av etnisk jämlikhet ska behandlas vid 
samarbetsförfarandet. 

Enligt 2 punkten i momentet ska man, i en-
lighet med vad som bestäms i den gällande 
lagen, vid samarbetsförfarandet behandla de 
arbetsuppgifter som avses i 7 och 8 § i lagen 
om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004) 
beträffande vilka den som söker en tjänst el-
ler tjänsteman är skyldig att lämna eller en-
ligt samtycke kan lämna ett intyg över narko-
tikatest till arbetsgivaren. 

Enligt 3 punkten ska man, likaså i enlighet 
med vad som bestäms i den gällande lagen, 
vid samarbetsförfarandet behandla syftet 
med, ibruktagandet av och metoderna för så-
dan kameraövervakning, passerkontroll och 
annan övervakning med tekniska metoder 
som riktas mot tjänstemän. Den tekniska 
övervakningen omfattar också övervakning 
av elektronisk post och datanät. För den elek-
troniska postens del ska man dessutom beak-
ta det som i 6 kap. i lagen om integritets-
skydd i arbetslivet bestäms om hämtning och 
öppnande av e-postmeddelanden som hör till 
arbetstagaren och det som i lagen om data-
skydd vid elektronisk kommunikation 
(516/2004) bestäms om kommunikationens 
konfidentialitet. Förutsättningarna för kame-
raövervakning på arbetsplatsen regleras i 
5 kap. i lagen om integritetsskydd i arbetsli-
vet. Samarbetsförfarandet ska genomföras 
med beaktande av vad som föreskrivs om sa-
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ken i de ovan nämnda lagarna och innan 
eventuella åtgärder vidtas. 

Samarbetsförfarandet omfattar dessutom 
enligt 3 punkten principerna för användning-
en av elektronisk post och datanät samt be-
handlingen av uppgifter som gäller en tjäns-
temans elektroniska post och annan elektro-
nisk kommunikation. Till dessa ärenden hör 
närmast frågor som gäller principerna och 
praxisen för hur man på arbetsplatsen får an-
vända och tillgodogöra sig datanäten och den 
elektroniska posten. 

I personalfondslagen bestäms det att bil-
dandet av en personalfond och det resultat- 
eller vinstpremiesystem som inbringar medel 
för personalfondsavsättningar samt slopandet 
av nämnda system och upplösning av en per-
sonalfond ska behandlas vid samarbetsförfa-
randet. Paragrafens 4 punkt utgör närmast en 
hänvisningsbestämmelse enligt vilken sam-
arbetsförfarandet ska iakttas då ovan nämnda 
åtgärder övervägs. 

14 §. Personal- och utbildningsplan. I pa-
ragrafen föreskrivs om en personal- och ut-
bildningsplan. Med avvikelse från de nuva-
rande bestämmelserna ska skyldigheten att 
upprätta en personal- och utbildningsplan ut-
över statliga affärsverk också gälla ämbets-
verk. Vidare ska innehållet i planen vara mer 
omfattande än hittills. Personal- och utbild-
ningsplanen ska även kunna inbegripas i 
andra planer.  

I 1 mom. föreskrivs att paragrafen omfattar 
ämbetsverk och statliga affärsverk som årli-
gen ska fastställa en personal- och utbild-
ningsplan. I 2 mom. föreskrivs om innehållet 
i planen. Bestämmelsen motsvarar bestäm-
melserna i 16 § 3 mom. i lagen om samarbete 
inom företag vilka handlar om innehållet i 
personal- och utbildningsplanen när det gäll-
er antalet avtal för viss tid samt i fråga om 
punkterna 3—5. 

I 3 mom. föreslås motsvarande bestämmel-
ser som finns i 16 § 4 mom. 3 och 4 punkten 
i lagen om samarbete inom företag och som 
handlar om de omständigheter som man ut-
över det som föreskrivs i 2 mom. ska fästa 
uppmärksamhet vid i fråga om personal- och 
utbildningsplanen.  

I 4 mom. föreslås bestämmelser om ett för-
farande som gäller de tjänstemän som under 
en längre tid inte omfattats av åtgärder för 

utveckling av yrkeskompetensen. I momentet 
föreskrivs att när personal- och utbildnings-
planen behandlas ska arbetsgivaren på begä-
ran utreda på vilket sätt man i fortsättningen 
ämnar upprätthålla yrkeskompetensen hos 
dessa personer. Bestämmelsen motsvarar be-
stämmelsen i 20 § 4 mom. i lagen om samar-
bete inom företag. 

Paragrafens 5 mom. föreslås innehålla en 
bestämmelse enligt vilken behövliga änd-
ringar ska göras i personal- och utbildnings-
planen då arbetsgivaren säger upp personal 
av andra orsaker än sådana som hänför sig 
till tjänstemännen i fråga. Ändringarna ska 
göras redan då uppsägningarna behandlas vid 
sådana samarbetsförhandlingar som regleras i 
5 kap. Om ämbetsverket har rätt att säga upp 
tjänstemän av någon annan orsak än en sådan 
som hänför sig till tjänstemännen i fråga, kan 
förändringarna också påverka ställningen för 
de tjänstemän som blir kvar vid ämbetsver-
ket, i synnerhet i sådana fall där ämbetsver-
kets uppgifter och serviceskyldigheter förblir 
oförändrade trots uppsägningarna. Därför är 
det viktigt att personal- och utbildningspla-
nen blir uppdaterade. Avsikten är att utreda 
huruvida uppsägningarna och de eventuella 
omorganiseringarna av verksamheten t.ex. 
medför förändringar i arbetsuppgifterna och 
utbildningsbehoven för de tjänstemän som 
blir kvar vid ämbetsverket. Uppdateringen 
ska göras i anslutning till de samarbetsför-
handlingar som förs angående uppsägningar-
na, men med beaktande av personal- och ut-
bildningsplanens syfte kan dessa förhand-
lingar föras t.ex. då samarbetsförhandlingar-
na närmar sig sitt slut. Alternativt kan uppda-
teringen göras vid en särskild samarbetsför-
handling, då man känner till hur många tjäns-
temän som sägs upp och hur många som blir 
kvar vid ämbetsverket. 

 
4 kap. Ärenden som ska behandlas 

vid samarbetsförhandlingar 

15 §. Personalkonsekvenser till följd av 
förändringar. Denna paragraf föreslås inne-
hålla föreskrifter om de situationer där sam-
arbetsförhandlingar ska föras angående såda-
na förändringar som medför konsekvenser 
för personalen. I 1 mom. 1 punkten i paragra-
fen avses med förändring eller utveckling av 
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verksamheten sådan utvidgning eller in-
skränkning av verksamheten som har konse-
kvenser för personalen. En sådan situation 
som avses i detta lagrum föreligger t.ex. då 
delar av ämbetsverkets verksamhet eller nå-
gon av dess tjänster förändras eller läggs ut 
på entreprenad. I denna punkt förutsätts det 
att förändringen gäller en större helhet och 
inte t.ex. bara kvaliteten på en enskild pro-
dukt eller en viss tjänst. Om ämbetsverket 
emellertid endast har till uppgift att produce-
ra viss slags service och denna service för-
ändras, ska även denna förändring behandlas 
vid samarbetet. Eftersom organisationsför-
ändringar har konsekvenser för personalen 
ska också dessa förändringar behandlas vid 
samarbetsförhandlingar. Sådana förändringar 
eller åtgärder för utvecklande av verksamhe-
ten som avses i 1 punkten ska alltså behand-
las vid samarbetsförhandlingar om de har 
konsekvenser för personalen. I personalpla-
nen ska ämbetsverket behandla sådana frågor 
som uppenbart är av betydelse för persona-
lens struktur, omfattning eller art, samt såda-
na förändringar som kan väntas beröra per-
sonalen. T.ex. frågor som hänför sig till in-
dragningen av tjänster ska således behandlas 
som en del av personalplanen. 

Enligt 2 punkten i momentet ska samar-
betsförhandlingar föras angående sådana per-
sonalkonsekvenser som följer vid indragning 
eller flyttning av ämbetsverket till någon an-
nan ort samt de konsekvenser som orsakas 
för personalen vid det överlåtande och mot-
tagande ämbetsverket då uppgifter eller per-
sonal eller sådana anslag som frigörs vid in-
dragning av tjänster överförs från ett ämbets-
verk till ett annat. Också en indragning eller 
flyttning av en del av ett ämbetsverk ska be-
handlas vid samarbetsförhandlingarna. 

Tjänstemännens arbetsuppgifter bestäms 
utgående från ämbetsverkets uppgifter. De 
centrala arbetsuppgifterna definieras på ett 
allmänt plan i ansökningsannonsen. Arbets-
uppgifterna diskuteras också i samband med 
de utvecklingssamtal som förs mellan tjäns-
temannen och chefen. 

Vid bedömningen av huruvida det i enlig-
het med 3 punkten är fråga om väsentliga 
förändringar i arbetsuppgifterna bör man be-
akta vilka konsekvenser förändringarna har i 
form av förändrade arbetsuppgifter, föränd-

ringar i lönesättningen, tjänstens eller syss-
lans fortbestånd eller personens möjligheter 
att fortsätta arbeta med uppgifter som mot-
svarar hans eller hennes kompetens, eller i 
form av andra omställningar som följer av 
omorganiseringen. Väsentligheten ska bedö-
mas genom en helhetsprövning, där man bl.a. 
ska beakta förändringens fortbestånd och 
omfattning. I det normala arbetslivet sker det 
nästan dagligen mindre förändringar i arbets-
uppgifterna. Angående sådana förändringar 
behöver inte samarbetsförhandlingar föras. 
Om en åtgärd däremot t.ex. medför kännbara 
förändringar för en längre tid, är det fråga om 
ett sådant ärende som man ska föra förhand-
lingar om. Huruvida konsekvenserna av så-
dana arrangemang som berör arbetslokalerna 
är väsentliga ska i likhet med de övriga kon-
sekvenserna bedömas ur tjänstemännens 
synvinkel. Detta innebär att man utöver för-
ändringar av arbetsplatsens eller arbetsstäl-
lets läge även ska beakta arbetsrumsarran-
gemangen, såsom omvandlingar av kontors-
rum till öppna kontorslandskap eller multi-
funktionsutrymmen. 

I 4 punkten bestäms det att betydande an-
skaffningar av maskiner och anläggningar 
ska behandlas vid samarbetsförhandlingar 
om de har konsekvenser för personalen. Äm-
betsverken ska dock fortsättningsvis kunna 
förvärva maskiner och anläggningar med 
stöd av det normala beslutsfattandet. Vid 
samarbetsförhandlingarna ska man emellertid 
behandla sådana väsentliga anskaffningar 
som har direkta eller indirekta konsekvenser 
för personalen. 

Enligt 5 punkten ska samarbetsförhand-
lingar föras angående sådana förändringar 
som följer av anlitandet av utomstående ar-
betskraft och som medför konsekvenser för 
personalen. Med utomstående arbetskraft av-
ses både anlitande av hyrd arbetskraft och 
underleverantörsarbete. Med stöd av denna 
punkt ska man vid samarbetsförhandlingarna 
uttryckligen behandla de personalkonsekven-
ser som följer av att utomstående arbetskraft 
anlitas. De allmänna principerna för anlitan-
det av utomstående arbetskraft ska å sin sida 
med stöd av 12 § 5 punkten behandlas vid 
samarbetsförfarandet. 

När det gäller att bedöma om samarbets-
förhandlingar ska föras och om en åtgärd har 
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väsentliga konsekvenser ska man också fästa 
vikt vid huruvida förändringen berör hela 
personalen eller bara en enskild tjänsteman. 
Vid bedömningen av konsekvensernas vä-
sentlighet ska man alltså beakta hur stor del 
av personalen de berör eller hur betydande de 
är. Kravet på väsentlighet kan dock i enskilda 
fall uppfyllas även om förändringen berör 
bara en enda tjänsteman.  

I paragrafens 2 mom. bestäms det att grun-
derna för, konsekvenserna av och alternati-
ven till de åtgärder som är under beredning 
ska behandlas inom ramen för samarbetet in-
nan arbetsgivaren avgör ett ärende som avses 
i denna paragraf eller ämbetsverket inför en 
sådan plan, sådana principer eller ett sådant 
arrangemang som avses i denna paragraf el-
ler genomför en ändring av dem. Målsätt-
ningen är att samförstånd ska uppnås.  

Om det är fråga om en förändring enligt 
1 mom. som antas leda till uppsägningar, 
permitteringar eller överföringar till anställ-
ning på deltid iakttas vid samarbetsförhand-
lingarna enligt 3 mom. bestämmelserna i 
5 kap. 

16 §. Arbetsgivarens förhandlingsfram-
ställning. Arbetsgivaren ska enligt 1 mom. i 
denna paragraf göra en förhandlingsfram-
ställning för att inleda samarbetsförhandling-
arna. Förhandlingsframställningen ska göras 
i så god tid innan samarbetsförhandlingarna 
inleds att företrädarna för personalgrupperna 
har tillräckligt med tid för att förbereda sig 
för samarbetsförhandlingarna, dock senast tre 
vardagar innan samarbetet inleds. I regel ska 
förhandlingsframställningen emellertid göras 
tidigare än så. Om det ärende som avses i 
förhandlingsframställningen berör fler än en 
personalgrupp, ska förhandlingsframställ-
ningen göras så att företrädarna för alla de 
berörda personalgrupperna har möjligheter 
att också sinsemellan behandla det ärende 
framställningen gäller innan samarbetsför-
handlingarna inleds. 

Som vardagar betraktas alla andra kalen-
derdagar utom lördagar, söndagar, kyrkliga 
helgdagar, julafton, midsommarafton, själv-
ständighetsdagen och första maj. Tjänste-
männens semesterdagar betraktas också som 
vardagar. 

Vid bedömningen av vilken tid som betrak-
tas som tillräcklig i detta sammanhang ska 

man ta hänsyn till att företrädaren för perso-
nalen, för att kunna förbereda sig på behand-
lingen, måste utreda bakgrunden till ärendet 
och ofta också höra de tjänstemän han eller 
hon företräder. När tiden fastställs ska man 
således bl.a. beakta ärendets omfattning och 
hur många tjänstemän företrädaren för den 
berörda personalgruppen representerar, verk-
samhetsställets eller verksamhetsställenas 
läge och antal samt vilka arbetstidsformer 
som är i bruk på arbetsplatsen. Med hänsyn 
till vad som konstaterats ovan innebär en till-
räcklig tid i regel flera dagar i sådana situa-
tioner där det är fråga om indragning av ett 
ämbetsverk eller en del av det, utläggning av 
dess verksamhet på entreprenad eller motsva-
rande betydande omorganiseringar som berör 
flera personalgrupper. Då ärendet berör fler 
än en personalgrupp, ska arbetsgivaren ge fö-
reträdarna för personalgrupperna tilläggstid 
för att vidta gemensamma förberedelser, så 
att syftet med bestämmelsen uppnås. 

Enligt paragrafens 2 mom. ska arbetsgiva-
ren i förhandlingsframställningen eller i 
samband med den också meddela när och var 
samarbetsförhandlingarna inleds samt ge in-
formation om de ärenden som ska behandlas 
vid förhandlingarna. 

17 §. Överlåtelse av rörelse. Denna para-
graf föreslås innehålla föreskrifter om den in-
formationsskyldighet som överlåtaren och 
förvärvaren av en rörelse har i förhållande till 
företrädarna för personalen. Paragrafen läggs 
till eftersom statstjänstemannalagen genom 
en lagändring (1548/2011) som trädde i kraft 
1.1.2012 utökades med en ny 5 e § som ut-
tryckligen gäller överlåtelse av en rörelse. 

Enligt paragrafens 1 mom. ska överlåtaren 
och förvärvaren av en rörelse för de företrä-
dare för personalen som representerar sådana 
arbetstagare som berörs av överlåtelsen utre-
da tidpunkten eller den planerade tidpunkten 
för överlåtelsen, orsakerna till överlåtelsen, 
de juridiska, ekonomiska och sociala följder-
na av överlåtelsen för arbetstagarna samt de 
planerade åtgärder som berör arbetstagarna. 

Enligt 2 mom. ska överlåtaren lämna före-
trädarna för personalen de till buds stående 
uppgifter som nämns i 1 mom. i god tid in-
nan överlåtelsen genomförs. Förvärvaren ska 
på motsvarande sätt lämna företrädarna för 
personalen de uppgifter som nämns i 1 mom. 
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i god tid och senast en vecka efter att överlå-
telsen har skett. 

Enligt 3 mom. ska det om en överlåtelse av 
rörelse medför sådana personalkonsekvenser 
som avses i denna lag föras förhandlingar om 
dem på det sätt som bestäms någon annan-
stans i denna lag. Då ska man iaktta vad som 
annars bestäms om arbetsgivarens initiativ, 
de uppgifter som ska lämnas och förhand-
lingsförfarandet. 

18 §. Anlitande av utomstående arbets-
kraft. Enligt denna paragraf ska en sådan 
anmälan som avses i 1 mom. göras till före-
trädarna för de personalgrupper vars arbets-
uppgifter saken berör. Anmälan ska innefatta 
en redogörelse för den utomstående arbets-
kraftens planerade omfattning och arbets-
uppgifter samt för avtalets planerade giltig-
hetstid. Även om det inte föreslås några före-
skrifter om det sätt på vilket anmälan ska gö-
ras, ska arbetsgivaren se till att det senare är 
möjligt att konstatera när anmälan har gjorts, 
med beaktande av vad som föreslagits i den-
na paragraf. Anmälan ska således i regel gö-
ras skriftligen. 

Efter att ha tagit emot en sådan anmälan 
ska företrädaren för personalen enligt para-
grafens 2 mom. ha rätt att senast den andra 
vardagen därefter kräva att det avtal arbets-
givaren överväger ska behandlas vid samar-
betsförhandlingar. Antalet dagar påverkas 
inte av företrädarens arbets- eller fritidsar-
rangemang, utan dagarna fastställs i detta fall 
utgående från den normala fem dagars ar-
betsveckan. 

Samarbetet ska äga rum inom en vecka ef-
ter att kravet framställdes. Med en vecka av-
ses i detta sammanhang en kalendervecka. 
Inom ramen för samarbetet ska man bl.a. be-
handla grunderna för det avtal som arbetsgi-
varen överväger, dess följder för ämbetsver-
kets egna tjänstemän och de alternativ som 
hänför sig till den utomstående arbetskraftens 
omfattning. Under denna tid får arbetsgiva-
ren inte sluta det planerade avtalet om anli-
tande av utomstående arbetskraft. Arbetsgi-
varen får fatta beslut om saken efter att tids-
fristen löpt ut. 

Paragrafens 3 mom. föreslås innehålla en 
bestämmelse om begränsning av samarbets-
skyldigheten. En företrädare för personalen 
kan inte kräva att samarbetsförhandlingar ska 

föras om avsikten är att låta utomstående ar-
betskraft utföra arbete som ämbetsverkets 
personal enligt vedertagen praxis inte utför. 
Motsvarande begränsning gäller också när 
det är fråga om sådant kortvarigt och bråds-
kande arbete eller installations-, reparations- 
eller servicearbete som inte kan utföras med 
hjälp av ämbetsverkets egen personal. Ar-
betsgivaren har alltså inte i dessa fall någon 
lagstadgad samarbetsskyldighet, men arbets-
givaren har dock en sådan anmälningsskyl-
dighet som avses i 1 mom. när det är fråga 
om ett sådant avtal om anlitande av hyrd ar-
betskraft som avses i detta moment. 

Principen är att anlitandet av utomstående 
arbetskraft inte ska leda till att arbetet mins-
kar eller upphör för sådana tjänstemän som 
under samma tid arbetar i samma uppgifter 
vid ämbetsverket. 

19 §. Information till företrädarna för per-
sonalen. Enligt 1 mom. i denna paragraf ska 
arbetsgivaren innan samarbetsförhandlingar-
na inleds ge de behöriga företrädarna för per-
sonalen eller den berörda tjänstemannen den 
information som arbetsgivaren har till sitt 
förfogande och som behövs för ärendets be-
handling. I denna paragraf betonas kravet på 
öppenhet, vilket innebär att personalen ska 
ges all den information som arbetsgivaren 
har till sitt förfogande vid den aktuella tid-
punkten. 

För att syftet med lagen ska nås är det mo-
tiverat att samarbetsförhandlingarna inleds så 
tidigt som möjligt. Då är det också lättast att 
genomföra öppet samarbete. Man bör således 
inte ställa alltför höga kvalitativa krav på in-
formationen, utan det är viktigare att samar-
betet inleds så tidigt som möjligt. Informa-
tionen ska i första hand fogas till arbetsgiva-
rens förhandlingsframställning som avses i 
16 §. Informationen ska dock även kunna ges 
separat innan samarbetsförhandlingarna in-
leds, eftersom det i vissa fall är ändamålsen-
ligt att så tidigt som möjligt informera om 
behandlingen av sådana ärenden som avses i 
detta kapitel, trots att arbetsgivaren inte ännu 
kan lägga fram mer detaljerade uppgifter om 
saken. Också i detta fall ska arbetsgivaren ta 
hänsyn till att informationen ska ges i så god 
tid innan förhandlingarna inleds att företrä-
darna för personalen har möjlighet att förbe-
reda sig på ärendets behandling och behandla 
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ärendet sinsemellan, om ärendet berör flera 
personalgrupper. Arbetsgivaren och de behö-
riga företrädarna för personalen ska också 
kunna avtala annorlunda angående denna 
fråga. 

20 §. Fullgörande av förhandlingsskyldig-
heten. Enligt denna paragraf anses ämbets-
verket ha fullgjort sin samarbetsskyldighet 
enligt detta kapitel när ämbetsverket har 
handlat på det sätt som föreskrivs i kapitlet 
och man i enlighet med lagens syfte har för-
handlat om ärendet i avsikt att uppnå samför-
stånd. Detta förutsätter bl.a. att arbetsgivaren 
innan förhandlingarna inleds på ett tillbörligt 
sätt har gett företrädarna för personalen både 
en förhandlingsframställning och all den till 
buds stående information om det aktuella 
ärendet som behövs för dess behandling. 
Dessutom ska tillräckligt med tid reserveras 
för förhandlingarna. Ärendena kan på grund 
av sin skiftande karaktär kräva olika behand-
lingstider. 

 
5 kap. Samarbetsförhandlingar när 

användningen av arbetskraft 
minskar 

21 §. Arbetsgivarens framställning om in-
ledande av samarbetsförhandlingar. Enligt 
1 mom. i denna paragraf ska arbetsgivaren in-
leda sådana samarbetsförhandlingar som av-
ses i detta kapitel då arbetsgivaren överväger 
att säga upp eller permittera en eller flera 
tjänstemän eller överföra en eller flera tjäns-
temän till anställning på deltid. Arbetsgiva-
ren ska göra en förhandlingsframställning 
både för inledande av samarbetsförhandling-
ar och för vidtagande av sysselsättningsåt-
gärder. Förhandlingsframställningen ska gö-
ras senast fem dagar innan förhandlingarna 
inleds och den ska göras skriftligen. Tids-
fristen ska räknas i kalenderdagar, inte var-
dagar. 

Enligt paragrafens 2 mom. ska förhand-
lingsframställningen åtminstone innehålla in-
formation om när och var förhandlingarna 
ska inledas samt huvudsaklig information om 
de ärenden som ska behandlas vid förhand-
lingarna. Syftet är att förhandlingarna ska in-
ledas så tidigt som möjligt. Därför krävs det 
endast att ärendena ska beskrivas i huvud-
drag. 

22 §. Parter i samarbetsförhandlingarna. 
När förhandlingar förs om sådana ärenden 
som avses i detta kapitel utgörs förhand-
lingsparterna av arbetsgivaren och företrä-
darna för personalgruppen eller personal-
grupperna. Förhandlingarna ska alternativt 
också kunna föras i ett sådant samarbetsor-
gan som avses i 7 §. 

Om uppsägningen, permitteringen eller 
överföringen till anställning på deltid endast 
gäller en enskild tjänsteman, ska ärendet en-
ligt den föreslagna paragrafens 2 mom. i för-
sta hand behandlas mellan arbetsgivaren och 
denna tjänsteman. Även i detta fall ska tjäns-
temannen dock ha rätt att kräva att förhand-
lingar om det ärende som gäller honom eller 
henne också ska föras mellan hans eller hen-
nes företrädare och arbetsgivaren. 

23 §. Information som arbetsgivaren ska 
lämna. När arbetsgivaren i de situationer som 
avses i detta kapitel för minst tio tjänstemäns 
del överväger uppsägning, permittering för 
mer än 90 dagar eller överföring till anställ-
ning på deltid, ska arbetsgivaren enligt para-
grafens 1 mom. ge företrädarna för de berör-
da tjänstemännen följande information som 
arbetsgivaren förfogar över. Enligt momen-
tets 1 punkt ska arbetsgivaren informera om 
grunderna för de planerade åtgärderna. Enligt 
2 punkten ska arbetsgivaren redan i detta 
skede också presentera en preliminär upp-
skattning av antalet uppsägningar, permitte-
ringar eller överföringar till anställning på 
deltid och av hur de riktar sig mot persona-
len. Enligt 3 punkten ska information ges om 
de principer som iakttas då det bestäms vilka 
tjänstemän som ska sägas upp, permitteras 
eller överförs till anställning på deltid. Enligt 
4 punkten ska arbetsgivaren samtidigt också 
göra en bedömning av den tid inom vilken de 
eventuella uppsägningarna, permitteringarna 
eller överföringarna till anställning på deltid 
kommer att verkställas. Informationen ska 
alltid ges skriftligen. 

Den information som ska ges till företrä-
darna för personalen ska enligt paragrafens 
2 mom. fogas redan till förhandlingsfram-
ställningen. Den tilläggsinformation som ar-
betsgivaren får efter att förhandlingsfram-
ställningen gjorts får ges senast vid den för-
handling som inleder samarbetsförhandling-
arna. Förhandlingarna kan således inledas 
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även om man inte ännu då förhandlingsfram-
ställningen görs har information om alla de 
frågor som inverkar på saken. Syftet är ut-
tryckligen att förhandlingarna ska inledas så 
tidigt som möjligt och att de inte ska skjutas 
upp på grund av att man försöker skaffa in-
formation om alla de frågor som inverkar på 
ärendet. 

Då arbetsgivaren överväger uppsägning, 
permittering eller överföring till anställning 
på deltid som gäller färre än tio tjänstemän, 
eller permittering av minst tio tjänstemän för 
högst 90 dagar, får arbetsgivaren enligt para-
grafens 3 mom. ge den information som av-
ses i 1 mom. till de berörda tjänstemännen el-
ler deras företrädare. Eftersom det i paragra-
fen föreslås att man ska göra skillnad mellan 
permitteringar som räcker över 90 dagar och 
berör minst tio tjänstemän och permitteringar 
som räcker högst 90 dagar men berör färre än 
tio tjänstemän, ska de föreskrifter om läm-
nande av information som ingår i detta mo-
ment också tillämpas på sådana permittering-
ar som väntas räcka minst 90 dagar men som 
berör färre än tio tjänstemän. Detta moment 
ska också tillämpas på permitteringar som 
räcker högst 90 dagar eller jämnt 90 dagar 
och som berör minst tio tjänstemän. Informa-
tionen ska kunna ges muntligen. Om en 
tjänsteman eller en behörig företrädare för 
personalen begär det, ska arbetsgivaren dock 
ge informationen skriftligen. Tjänstemannen 
och företrädaren för personalen ska oberoen-
de av varandra kunna begära och få informa-
tionen i skriftlig form. 

24 §. Meddelande till arbets- och närings-
byrån. När arbetsgivaren föreslår att åtgärder 
som kan leda till att tjänstemän sägs upp, 
permitteras eller överförs till anställning på 
deltid ska behandlas vid samarbetsförhand-
lingar, ska en sådan förhandlingsframställ-
ning som avses i 21 § eller den information 
som framgår av framställningen också skrift-
ligen ges till arbets- och näringsbyrån senast 
då samarbetsförhandlingarna inleds, om inte 
denna information tidigare getts till byrån i 
något annat sammanhang. 

25 §. Handlingsplan och handlingsprinci-
per för att främja sysselsättningen. Syftet 
med denna bestämmelse är att intensifiera 
samarbetet mellan arbetsgivaren, personalen 
och arbetskraftsmyndigheterna. Genom sam-

arbetet effektiveras de förfaranden som ska 
iakttas då man utreder och förhandlar om 
grunderna för, följderna av och alternativen 
till sådana uppsägningar som övervägs av 
ekonomiska orsaker och produktionsorsaker. 
Samtidigt främjas också de uppsagda tjäns-
temännens möjligheter att så flexibelt och 
snabbt som möjligt få arbete hos andra ar-
betsgivare.  

Paragrafens 1 mom. föreslås innehålla före-
skrifter om en sysselsättningsfrämjande 
handlingsplan. Arbetsgivaren ska när samar-
betsförhandlingarna inleds ge företrädarna 
för personalen ett förslag till en sysselsätt-
ningsfrämjande handlingsplan då arbetsgiva-
ren överväger att säga upp minst tio tjänste-
män av ekonomiska orsaker eller av produk-
tionsorsaker. I samband med beredningen av 
planen ska arbetsgivaren tillsammans med 
arbetskraftsmyndigheterna också klarlägga 
den arbetskraftsservice som behövs för att 
främja sysselsättningen. Med tanke på för-
handlingarnas syfte är det viktigt att förslaget 
till handlingsplan ges till företrädarna för 
personalen så tidigt som möjligt under för-
handlingarna. Därför behöver handlingspla-
nen inte vara en färdig helhet då den presen-
teras för företrädarna för personalen, utan det 
är fråga om arbetsgivarens presentation av de 
frågor som avses i 2 mom. Den offentliga ar-
betskraftsservice som arbetskraftsmyndighe-
terna tillhandahåller kan också klarläggas vi-
dare då förhandlingarna pågår. 

Paragrafens 2 mom. föreslås innehålla före-
skrifter om handlingsplanens innehåll och 
om samarbetet med företrädarna för persona-
len då planen vidareutvecklas. Handlingspla-
nen ska innehålla information om den plane-
rade tidtabellen för samarbetsförhandlingar-
na, förfarandet vid förhandlingarna och de 
planerade handlingsprinciper som under upp-
sägningstiden ska iakttas vid anlitandet av 
sådana tjänster som avses i lagen om offent-
lig arbetskraftsservice (1295/2002) samt för 
främjande av arbetssökande och utbildning. 
Därigenom blir förhandlingsförfarandet tyd-
ligare och det kan på ett konsekvent sätt 
framskrida stegvis. Företrädarna för persona-
len kan också bättre bereda sig på den aktuel-
la förhandlingssituationen då de känner till 
vilka frågor som behandlas vid varje möte. 
Samtidigt kan man på ett effektivare sätt 
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både tillgodogöra sig de sysselsättningsmöj-
ligheter som arbetskraftsmyndigheterna er-
bjuder och vidta andra behövliga åtgärder. 
Handlingsplanen får dock inte åsidosätta 
andra bestämmelser och föreskrifter som ska 
tillämpas på uppsägningarna. Därför ska man 
vid utarbetandet av planen ta hänsyn till vad 
som föreskrivs eller genom tjänste- och ar-
betskollektivavtal avtalas om minskning av 
arbetskraften. Förhandlingarna om hand-
lingsplanen ska föras tillsammans med före-
trädarna för personalen i anslutning till de 
samarbetsförhandlingar som gäller uppsäg-
ningarna. 

Paragrafens 3 mom. föreslås innehålla före-
skrifter om de situationer där arbetsgivaren 
överväger att säga upp färre än tio tjänste-
män. Detta moment blir tillämpligt redan då 
arbetsgivaren överväger att säga upp en enda 
tjänsteman av ekonomiska orsaker eller pro-
duktionsorsaker. Också i dessa fall ska ar-
betsgivaren inom ramen för samarbetet pre-
sentera de principer enligt vilka man under 
uppsägningstiden stöder tjänstemannen i att 
på eget initiativ söka sig till annat arbete eller 
utbildning samt främjar hans eller hennes 
sysselsättning genom sådana tjänster som av-
ses i lagen om offentlig arbetskraftsservice. 
Arbetsgivaren ska även i dessa fall utreda de 
till buds stående möjligheterna att stöda den 
uppsagda tjänstemannen när det gäller att 
snabbt hitta nytt arbete och inom ramen för 
samarbetet presentera dessa möjligheter för 
tjänstemannen eller för hans eller hennes fö-
reträdare. 

26 §. Förhandlingsskyldighetens innehåll. 
Om de lösningar som arbetsgivaren övervä-
ger och som gäller ämbetsverkets verksamhet 
leder till att en eller flera tjänstemän sägs 
upp, permitteras eller överförs till anställning 
på deltid, ska de ärenden som enligt detta ka-
pitel är föremål för samarbetsförhandlingar 
behandlas i en anda av samarbete och i syfte 
att uppnå enighet. När det gäller förhand-
lingsskyldighetens innehåll har det ingen be-
tydelse hur många tjänstemän arbetsgivaren 
överväger att säga upp, permittera eller över-
föra till anställning på deltid, eller hur länge 
permitteringen planeras fortgå. Fullgörandet 
av förhandlingsskyldigheten ska förutsätta 
samarbete i två steg. Vid förhandlingarna ska 
man först behandla åtgärdernas grunder och 

konsekvenser, de handlingsprinciper eller 
den handlingsplan som avses i 25 § samt al-
ternativen för att begränsa den krets av per-
soner som är föremål för minskningen av ar-
betskraften och för att lindra de följder ar-
betskraftsminskningen medför för tjänste-
männen. Därefter behandlas de åtgärder som 
föreslagits. Avsikten är att företrädarna för 
personalen ska ges tid för inbördes överlägg-
ningar angående de framlagda planerna. 

Till de frågor som ska behandlas vid för-
handlingarna hör i synnerhet möjligheterna 
till utbildning och omplacering samt de ar-
bets- och arbetstidsarrangemang som de gäl-
lande tjänste- och arbetskollektivavtalen för 
tillfället möjliggör. Utbildningsmöjligheterna 
ska granskas tillsammans med arbetskrafts-
myndigheterna och granskningen ska även 
omfatta andra möjligheter än dem som äm-
betsverket erbjuder. Andra frågor som kan 
utredas är t.ex. antalet personer som är in-
tresserade av frivillig övergång till deltidsar-
bete, studieledighet eller motsvarande arran-
gemang, samt eventuella pensionslösningar. 
Om det inte är möjligt att undvika en minsk-
ning av användningen av arbetskraft, ska 
man vid samarbetsförhandlingarna också be-
handla möjligheterna att minska de sociala 
och ekonomiska olägenheter som följer av 
uppsägningarna, permitteringarna eller över-
föringarna till anställning på deltid. Till dessa 
frågor hör t.ex. arbetsarrangemangen och ut-
bildningsbehoven för dem vars anställning 
fortgår, angående vilka behövliga ändringar 
enligt 14 § ska göras i personal- och utbild-
ningsplanen, samt övriga frågor som hänför 
sig till de förmåner som ämbetsverket till-
handahåller. 

27 §. Fullgörande av samarbetsskyldighe-
ten. Paragrafens 1 mom. föreslås innehålla 
föreskrifter om sådana situationer där arbets-
givaren överväger uppsägningar, permitte-
ringar eller överföringar till anställning på 
deltid för färre än tio tjänstemäns del eller 
permitteringar av minst tio tjänstemän för 
högst 90 dagar. I dessa situationer anses ar-
betsgivaren ha fullgjort sin förhandlingsskyl-
dighet när förhandlingar har förts på det sätt 
som avses i kapitlet under 14 dagar från det 
att de inleddes. Den tid som ska reserveras 
för förhandlingarna avser kalenderdagar och 
tiden ska räknas från och med den första för-
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handlingsdagen. De som deltar i förhandling-
arna ska emellertid också kunna avtala an-
norlunda om förhandlingstiden och fullgö-
randet av förhandlingsskyldigheten. Förhand-
lingstiden förlängs i detta moment i förhål-
lande till vad som föreskrivs i motsvarande 
bestämmelse i den gällande lagen. 

Paragrafens 2 mom. föreslås gälla sådana 
situationer där arbetsgivaren överväger upp-
sägningar, permitteringar på över 90 dagar 
eller överföringar till anställning på deltid för 
minst tio tjänstemäns del. I detta fall fullgörs 
förhandlingsskyldigheten på samma sätt som 
i det föreslagna 1 mom., men förhandlingsti-
den föreslås vara sex veckor. Även i detta 
fall ska man kunna avtala annorlunda om 
förhandlingstiden och fullgörandet av för-
handlingsskyldigheten. Förhandlingarna kan 
också avslutas innan de lagstadgade tidsfris-
terna har löpt ut, ifall parterna når samför-
stånd om de frågor förhandlingarna gäller. 

Den kortare eller längre förhandlingstid 
som föreskrivs i paragrafen ska fastställas i 
enlighet med ärendets tidsmässiga samman-
hang. Ett ärende ska inte kunna delas upp så 
att det gäller ett mindre antal tjänstemän eller 
en kortare permitteringstid än vad det de fac-
to är fråga om på basis av ärendets materiella 
och tidsmässiga sammanhang. 

När samarbetsförhandlingar inleds innan 
uppgifter eller personal har överförts från ett 
ämbetsverk eller en del av det till ett annat 
ämbetsverk, betraktas enligt 3 mom. som för-
handlingstid för det mottagande ämbetsver-
ket också den tid under vilken ämbetsverket 
har varit part i dessa förhandlingar. 

28 §. Arbetsgivarens upplysningsplikt. En-
ligt 1 mom. i denna paragraf ska arbetsgiva-
ren efter samarbetet inom en rimlig tid ge fö-
reträdarna för personalen en allmän utred-
ning om de beslut som övervägs på grundval 
av samarbetsförhandlingarna.  

Enligt 2 mom. ska utredningen, beroende 
på vilka ärenden förhandlingarna gällt, åt-
minstone innehålla information om antalet 
personer som ska sägas upp, permitteras eller 
överföras till anställning på deltid, permitte-
ringarnas längd samt inom vilken tid arbets-
givaren ämnar verkställa sitt beslut om 
minskning av användningen av arbetskraft. 

I detta skede är det oftast fråga om sådana 
beslut som arbetsgivaren överväger efter att 

de alternativa lösningarna behandlats vid 
samarbetet. När det är fråga om uppsägning-
ar har man i allmänhet inte ännu kunnat fast-
ställa vilka personer som kommer att beröras 
av uppsägningen, särskilt inte när uppsäg-
ningen berör flera tjänstemän. Därför be-
stäms det att utredningen åtminstone ska in-
nehålla information om antalet personer som 
ska sägas upp, permitteras eller överföras till 
anställning på deltid, permitteringarnas längd 
samt inom vilken tid arbetsgivaren ämnar 
verkställa sitt beslut om minskning av an-
vändningen av arbetskraft. Syftet med utred-
ningen är att minska personalens ovisshet om 
hur ärendet framskrider och att i mån av möj-
lighet fastställa inom vilken tid de frågor som 
behandlats vid samarbetsförfarandet slutligen 
kommer att avgöras. Ifall det inte i detta ske-
de är fråga om slutliga avgöranden från ar-
betsgivarens sida kan den information som 
ges i utredningen självfallet inte heller vara 
slutgiltig utan endast riktgivande. 

På begäran av en företrädare för personalen 
ska arbetsgivaren enligt 3 mom. presentera 
den utredning som avses i 1 mom. för tjäns-
temännen gemensamt till den del utredningen 
berör dem eller för en enskild tjänsteman till 
den del utredningen berör honom eller henne. 

På företrädarna för personalen tillämpas det 
som föreskrivs i 6 §. 

 
6 kap. Samarbete i ärenden som be-

rör statsförvaltningen och ett 
eller flera förvaltningsområ-
den 

29 §. Samarbete inom statsförvaltningen 
och förvaltningsområdena. Denna paragraf 
föreslås innehålla föreskrifter om tillämp-
ningsområdet för 6 kap. När ett ministerium 
behandlar ärenden som berör personalen 
inom statsförvaltningen, sitt eget förvalt-
ningsområde eller flera olika förvaltningsom-
råden, ska bestämmelserna i detta kapitel till-
lämpas på samarbetet. 

Enligt paragrafens 2 mom. ska samarbets-
förfarandet inledas vid en sådan fas av ären-
dets planering eller beredning där det i prak-
tiken är möjligt att åstadkomma sådan inter-
aktion som åsyftas genom samarbetet samt 
att påverka ärendet och valet av alternativ. 
Syftet med detta förfarande är att ge parterna 
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ökad information, skapa samstämmiga upp-
fattningar angående ärendet och främja upp-
nåendet av samförstånd. 

Ärenden som berör statsförvaltningen eller 
flera förvaltningsområden ska i enlighet med 
lagens syfte behandlas i samarbete med före-
trädarna för personalen på samma organisa-
tionsnivå som beredningen sker, innan det 
slutgiltiga beslutet fattas och verkställs. 

30 §. Samarbetsparter. I denna paragraf 
finns föreskrifter om samarbetsparterna. Vid 
samarbetet företräds arbetsgivaren av det be-
höriga ministeriet och personalen av personer 
som utsetts av de huvudavtalsorganisationer 
som företräder statens personal.  

I 34 § finns föreskrifter om projekt som be-
rör flera förvaltningsområden, där samar-
betsparterna utgörs av det ministerium eller 
de ministerier som ansvarar för projektet och 
av de företrädare som utsetts av huvudavtals-
organisationerna. 

Av huvudavtalsorganisationerna är emel-
lertid bara de organisationer samarbetsparter 
som berörs av ärendet. 

31 §. Ärenden som ska behandlas vid sam-
arbetet. Denna paragraf föreslås innehålla fö-
reskrifter om de ärenden som ska behandlas 
vid samarbetsförfarandet. Enligt paragrafen 
ska samarbetsförfarandet iakttas då ett mini-
sterium bereder bestämmelser, föreskrifter 
eller anvisningar som gäller statsförvaltning-
en, dess eget förvaltningsområde eller flera 
förvaltningsområden och som huvudsakligen 
eller väsentligen gäller statens personal. 
Ärendet ska likaså behandlas inom ramen för 
samarbetet då ett ministerium bereder ut-
vecklings- eller reformprojekt som gäller 
förvaltningen och som har väsentliga konse-
kvenser för personalens ställning, eller beslut 
eller förordningar vars syfte är att genomföra 
inbördes tjänstearrangemang mellan ämbets-
verk eller inrättningar, eller sådana ändringar 
av tjänste- och uppgiftsstrukturen som berör 
fler än ett ämbetsverk. 

32 §. Samarbetsförfarandet. I denna para-
graf finns grundläggande föreskrifter om 
samarbetsskyldigheten i fråga om ärenden 
som berör personalen inom statsförvaltning-
en eller inom flera ministeriers förvaltnings-
områden. Det behöriga ministeriet ska enligt 
denna paragraf innan ett sådant ärende som 
avses i 31 § avgörs förhandla med företrä-

darna för personalen om grunderna för, kon-
sekvenserna av och alternativen till de åtgär-
der som är under beredning. 

Enligt paragrafens 2 mom. ska ministeriet 
innan samarbetsförfarandet inleds ge företrä-
darna för personalen den information som 
behövs för ärendets behandling. Informatio-
nen ska ges vid en sådan tidpunkt och i sådan 
form att det är möjligt att sätta sig in i och 
påverka ärendet. 

Om ärendets beredning enligt statsrådet el-
ler ministeriet av grundad anledning kräver 
detta, får ministeriet dock enligt 3 mom. låta 
bli att ge informationen. En sådan grundad 
anledning kan endast föreligga i undantags-
fall.  

33 §. Initiativrätt. Enligt denna paragraf 
ska en företrädare för personalen ha rätt att ta 
initiativ till och göra framställningar om 
samarbetsförfarande i sådana ärenden som 
avses i 31 §. Om ministeriet emellertid anser 
att ärendet inte omfattas av samarbetsförfa-
randet, ska företrädaren för personalen ges 
ett skriftligt och motiverat meddelande om 
saken. 

34 §. Avtal om utvecklingsprojekt som be-
rör flera förvaltningsområden. Enligt denna 
paragraf ska de parter som nämns i 30 § i 
samband med projekt som berör flera för-
valtningsområden i projektets inledningsfas i 
samförstånd på initiativ av det ansvariga mi-
nisteriet skriftligen avtala om hur samarbetet 
angående projektet ska ordnas, vilka samar-
betsparterna är, vilka frågor i anslutning till 
projektet som ska behandlas vid samarbetet 
och hur samarbetet ska protokollföras. Dess-
utom ska parterna avtala om informations-
förmedlingen samt om rätten för personalens 
företrädare att bli hörda och få information 
av sådana sakkunniga som anlitas i samband 
med projektet. Ett avtal om samarbete som 
berör flera förvaltningsområden ska vid be-
hov kompletteras och preciseras under den 
tid projektet pågår. 

Bestämmelsen om den grundläggande 
skyldigheten att behandla ärenden som berör 
flera förvaltningsområden vid samarbetet in-
nan ärendena slutgiltigt avgörs ingår i 32 §, 
medan denna paragraf innehåller föreskrifter 
om möjligheten att särskilt avtala om for-
merna för förfarandet. Avsikten är att ge par-
terna möjligheter att ordna ärendets behand-
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ling på ett sätt som är så ändamålsenligt som 
möjligt för de olika aktörerna, med beaktan-
de av ärendets omfattning och betydelse. 

Paragrafens 2 mom. föreslås innehålla före-
skrifter om att det ansvariga ministeriet ska 
ordna det samarbete som avses i detta kapitel 
ifall parterna inte når samförstånd om saken. 
På detta sätt kan man undvika sådana situa-
tioner där samarbetet förhindras på grund av 
att parterna inte når samförstånd om samar-
betet då projektet inleds. 

35 §. Ärenden som gäller budgetförslag 
samt verksamhets- och ekonomiplaner. Den-
na paragraf föreslås innehålla föreskrifter om 
ministeriets skyldighet att ge företrädarna för 
personalen information i samband med be-
redningen av budgetförslaget eller verksam-
hets- och ekonomiplanen för sitt förvalt-
ningsområde. Ministeriet ska ge information 
om den allmänna utveckling som förslaget 
eller planen bygger på och om personalkon-
sekvenserna av det förslag eller den plan som 
är under beredning. Ministeriet ska också 
höra företrädarna för personalen om dessa 
frågor. 

 
7 kap. Särskilda bestämmelser 

36 §. Protokollföring av samarbetet. I den-
na paragraf särskiljs de ärenden som ska be-
handlas inom ramen för samarbetsförfaran-
det, vilka arbetsgivaren på begäran ska pro-
tokollföra, från de ärenden som ska behand-
las vid samarbetsförhandlingar och som alltid 
ska protokollföras. Genom denna uppdelning 
har man velat betona att ärenden av olika art 
behandlas vid samarbetet och att det därför 
också finns skäl att iaktta olika förfaranden 
vid protokollföringen av ärendenas behand-
ling. 

Enligt paragrafens 1 mom. ska arbetsgiva-
ren på begäran se till att det upprättas ett pro-
tokoll över förfarandet i sådana ärenden som 
behandlas vid samarbetsförfarandet. Vid be-
hov ska också sådana möten som ordnas 
inom en arbetsenhet protokollföras. Proto-
kollföring kan särskilt behövas då ärenden 
som är av betydelse för personalen behandlas 
vid mötet. 

Enligt 2 mom. ska arbetsgivaren se till att 
det upprättas ett protokoll över samarbetsför-
handlingarna. Protokollet ska innehålla upp-

gifter om tidpunkterna för samarbetsförhand-
lingarna, vilka personer som deltagit i dem, 
resultaten av förhandlingarna och parternas 
eventuella avvikande ståndpunkter. Av de 
avvikande ståndpunkterna ska det framgå hur 
båda parterna förhåller sig till saken samt hur 
förhandlingarna avslutas. Då förhandlingarna 
gäller sådana ärenden som avses i 4 eller 
5 kap. är det påkallat att man i efterhand kan 
konstatera att förhandlingar har förts och hur 
de har avslutats. 

Enligt 3 mom. ska de som deltagit i samar-
betet också justera protokollet och bestyrka 
det med sin underskrift. Undertecknandet be-
rör endast samarbetsparterna och inte t.ex. 
eventuella personer som hörts i egenskap av 
sakkunniga. För att detta förfarande inte ska 
bli alltför invecklat att genomföra i praktiken 
och för att man vid ämbetsverket ska kunna 
iaktta annan gemensamt överenskommen 
praxis angående undertecknande och bestyr-
kande av protokollet, ska man inom ramen 
för samarbetet också kunna avtala annorlun-
da om saken. Protokollet ska delges utan 
ogrundat dröjsmål. 

37 §. Information. I denna paragraf föreslås 
det att arbetsgivaren ska vara skyldig att utan 
dröjsmål informera om de ärenden som be-
handlats vid samarbetet. Efter att samarbetet 
avslutats är det viktigt att ämbetsverkets per-
sonal får information om samarbetets resul-
tat. Arbetsgivaren ska informera antingen de 
behöriga företrädarna för personalen eller 
alla de tjänstemän som berörs av beslutet om 
den detaljerade innebörden av det beslut som 
arbetsgivaren fattat på grundval av uppnådd 
enighet vid samarbetet eller som arbetsgiva-
ren annars fattat efter att samarbetet avslu-
tats, samt om tidpunkten för verkställigheten 
av beslutet. Arbetsgivaren ska alternativt 
också kunna informera om beslutet med iakt-
tagande av den interna informationsförmed-
lingspraxis som ämbetsverket förhandlat om 
med företrädarna för personalen på det sätt 
som avses i 12 §. Arbetsgivaren ska kunna 
välja att förmedla informationen på det sätt 
som lämpar sig för den aktuella situationen. 
Beroende på ärendenas varierande art ska 
man således också vid förmedlingen av in-
formation om ärendena kunna välja mellan 
de olika kommunikationsmetoder som an-
vänds vid ämbetsverket och som är lämpliga 
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med tanke på det aktuella ärendets art. Det 
väsentliga är att de tjänstemän vars ställning 
eller anställningsvillkor ärendet påverkar 
med säkerhet får information om de kom-
mande förändringarna, oavsett på vilket sätt 
informationen förmedlas. 

Frågan om huruvida arbetsgivaren ska ge 
informationen till företrädarna för personalen 
eller till alla tjänstemän ska avgöras på basis 
av det aktuella ärendet och dess innebörd. 
Även om det centrala målet med samarbetet 
är öppenhet, kan samarbetet i sådana ärenden 
som avses i denna lag också gälla frågor som 
inte kan delges alla tjänstemän, t.ex. på grund 
av den föreslagna sekretessbestämmelsen i 
40 §. När det är fråga om ett ärende som 
gäller en enskild tjänsteman ska man se till 
att den berörda tjänstemannen informeras om 
saken. 

38 §. Rätt att anlita sakkunniga. Enligt 
denna paragraf ska företrädarna för persona-
len ha rätt att höra sakkunniga och få infor-
mation av dem, när det behövs med tanke på 
det ärende som är under behandling. Rätten 
att anlita sakkunniga föreligger såväl vid 
samarbetsförfarandet som vid samarbetsför-
handlingarna och dessutom i samband med 
förberedelserna för dem. Denna rätt hänför 
sig vidare både till behandlingen av ärenden 
inom ramen för samarbetet och till behand-
lingen av den information som ska ges till fö-
reträdarna för personalen i enlighet med den-
na lag. Om ämbetsverket anlitar utomstående 
sakkunniga i sådana ärenden som omfattas av 
samarbetet, ska också företrädarna för perso-
nalen ges möjlighet att höra dessa sakkunni-
ga. 

Sådana ärenden där det finns behov av att 
anlita sakkunniga kan t.ex. gälla insamlandet 
av uppgifter om en tjänsteman då denne an-
ställs och under anställningen, behandlingen 
av planer, principer och praxis som grundar 
sig på annan lagstiftning samt sådana frågor 
som avses i 5 kap. De sakkunniga som avses 
i paragrafen ska ges befrielse från arbetet för 
att kunna utföra sakkunniguppdraget och be-
talas ersättning för inkomstbortfall på det sätt 
som särskilt avtalas om saken. 

39 §. Befrielse från tjänste- och arbetsupp-
gifter. Denna paragraf föreslås innehålla fö-
reskrifter om befrielse från arbetet för perso-
ner som deltar i samarbetet. 

Enligt paragrafens 1 mom. ska företrädarna 
för personalen ha rätt att få befrielse från sitt 
arbete för det samarbete som sker under ar-
betstid, för skötseln av sådana uppgifter som 
avses i lagen. Befrielse ska beviljas för en 
sådan tillräcklig tid som företrädaren behöver 
i varje enskilt fall. Det är uttryckligen fråga 
om befrielse från ordinarie arbetsuppgifter. 
Befrielse beviljas för deltagande i sådana 
samarbetsmöten som en företrädare för ar-
betsgivaren också deltar i. Rätten till befriel-
se från arbetet gäller dessutom den tid före-
trädaren för personalen behöver för att förbe-
reda sig på de förhandlingar som ska föras 
med arbetsgivaren. Som sådan tid betraktas 
t.ex. den tid företrädarna för personalen be-
höver för att tillsammans förbereda sig på 
förhandlingarna och för att sätta sig in i för-
handlingsframställningen eller förhandlings-
initiativet och i det material som arbetsgiva-
ren tillhandahåller i anslutning till förhand-
lingarna. På befrielsens omfattning tillämpas 
det som särskilt avtalats om saken i arbets- 
och tjänstekollektivavtalen. 

Företrädarna för personalen ska också ha 
rätt att få tillräcklig befrielse från sitt arbete 
för deltagande i samarbetsutbildning. Utbild-
ningen ska hänföra sig till verkställigheten av 
denna lag på arbetsplatsen. Arbetsgivaren 
och företrädaren för personalen ska särskilt 
avtala om tidpunkten för samarbetsutbild-
ningen. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs det hur an-
ställningsvillkoren för personalens företräda-
re bestäms. Denna bestämmelse överens-
stämmer med den gällande lagen. 

40 §. Tystnadsplikt. Denna paragraf före-
slås innehålla föreskrifter om tystnadsplikten, 
eftersom också konfidentiella uppgifter kan 
behandlas vid samarbetet. Föreskrifterna om 
tystnadsplikt behövs för att skydda arbetsgi-
varen i sådana fall där det med tanke på äm-
betsverkets verksamhet eller en tjänstemans 
integritetsskydd är viktigt att viss informa-
tion hemlighålls. Med tanke på tryggandet av 
det interaktiva samarbetet ska föreskrifterna 
å andra sidan begränsas till det som är nöd-
vändigt med hänsyn till proportionalitets- 
och skälighetsaspekterna. 

Enligt denna paragraf ska det som i lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999) bestäms om handlingssekretess, 
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tystnadsplikt för tjänstemän och förbudet mot 
utnyttjande av uppgifter också tillämpas på 
handlingar eller uppgifter som för skötseln av 
uppgifter rörande tillämpningen av denna lag 
lämnas ut till en sådan huvudavtalsorganisa-
tion som avses i 30 § och till de företrädare 
som organisationen utsett. 

41 §. Avvikelser från samarbetet och in-
formationsskyldigheten. Denna paragraf in-
nehåller föreskrifter om avvikelser från sam-
arbetsskyldigheten. Enligt paragrafens 
1 mom. kan det inom statsförvaltningen före-
komma sådana situationer där det av excep-
tionella orsaker inte är möjligt att genomföra 
samarbete eller sörja för sådan informations-
förmedling som avses i denna lag. Dessa fö-
reskrifter kan aktualiseras i sällsynta situa-
tioner som t.ex. hör samman med rikets sä-
kerhet eller landets försvar eller med den 
allmänna ordningen. 

Sådana situationer som avses i momentet 
kan närmast förekomma inom försvarsmak-
ten och gränsbevakningsväsendet samt inom 
utrikes- och polisförvaltningen. Man ska 
kunna avvika från samarbetsskyldigheten 
t.ex. om samarbetet direkt kunde äventyra 
den allmänna ordningen genom att fördröja 
ämbetsverkets åtgärder för att upprätthålla el-
ler återställa ordningen. 

Sådana beslut om försvarsmaktens och 
gränsbevakningsväsendets organisation och 
placering som krävs för upprätthållande av 
försvars- och bevakningsberedskapen ska 
också kunna beredas utan samarbete. En för-
utsättning för att man ska kunna avvika från 
samarbetet är dock även i dessa fall att sam-
arbetet kunde äventyra meningen och mål-
sättningen med åtgärderna. Åtgärderna ska 
därför av säkerhetsskäl behandlas av så få 
personer som möjligt. 

Trots att beslutsfattandet i de ovan nämnda 
situationerna ska kunna ske utan samarbete, 
är det dock ändamålsenligt att ärendet be-
handlas inom ramen för samarbetet vid de 
behandlingsfaser och till de delar där det inte 
finns några sådana hinder för samarbetet som 
avses i 1 mom. 

Enligt paragrafens 2 mom. ska ämbetsver-
ket kunna fatta beslut utan samarbete om 
äventyrande av ämbetsverkets verksamhet el-
ler andra särskilt vägande orsaker utgör hin-
der för samarbetet. I detta sammanhang är 

det viktigt att utreda om samarbetet enligt en 
objektiv bedömning orsakar betydande olä-
genhet eller skada för ämbetsverkets verk-
samhet eller om det finns andra särskilt vä-
gande orsaker till avvikelse från samarbetet. 
Det är fråga om en undantagsbestämmelse 
som ska tolkas snävt. Ärendet ska utan 
dröjsmål behandlas i den ordning som före-
skrivs i 11 § då det inte längre finns grunder 
för avvikelse från det normala förfarandet. 
Samtidigt ska orsakerna till det avvikande 
förfarandet redas ut. 

Enligt 3 mom. gäller den utredningsskyl-
dighet som föreskrivs i 28 § inte ärenden i 
vilka ämbetsverket enligt 1 mom. kan fatta 
beslut utan samarbete. 

42 §. Avtalsrätt. Enligt paragrafens 1 mom. 
gäller avtalsrätten de frågor som räknas upp i 
paragrafen. Avtalsrätten föreslås vara omfat-
tande, men det ska vara frivilligt att ingå av-
tal om de frågor som nämns i paragrafen.  

På grund av sakens natur ska avtalsrätten 
inte utvidgas till sekretessbestämmelserna i 
40 § eller till de situationer som nämns i 23 § 
och som gäller samarbetet i samband med 
uppsägning, permittering eller överföring till 
anställning på deltid som gäller fler än tio 
tjänstemän. En motsvarande begränsning 
finns i lagen om samarbete mellan kommu-
nala arbetsgivare och arbetstagare. 

Paragrafens 2 mom. föreslås innehålla före-
skrifter om de parter som kan ingå sådana av-
tal som avses i 1 mom. Enligt momentet ut-
görs parterna för statens del av statens av-
talsmyndigheter, frånsett statens förhand-
lingsmyndighet som avses i lagen om statens 
tjänstekollektivavtal (664/1970), samt för 
tjänstemännens och arbetstagarnas del av de 
riksomfattande föreningar som uppfyller de 
villkor som anges i momentet. Genom denna 
bestämmelse förändras nuläget för avtalspar-
ternas del. För föreningarnas del ställs krav 
på att det ska vara fråga om riksomfattande 
föreningar. Som statens avtalsmyndighet be-
traktas förvaltningsområdets förhandlings-
myndighet som avses i 3 § i lagen om statens 
tjänstekollektivavtal samt statens kollektiv-
avtalsmyndighet, som på ämbetsverksnivå 
ingår statliga tjänste- och arbetskollektivav-
tal. Statens förhandlingsmyndighet, dvs. fi-
nansministeriet, kommer inte i fortsättningen 
att vara den myndighet som ingår samarbets-
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avtal, eftersom samarbetsavtal inte längre 
kommer att ingås på centralnivå. Denna be-
stämmelse är förenlig med arbetslivslagstift-
ningens allmänna praxis att i samband med 
bestämmelser som innehåller en avtalsmöj-
lighet fastställa parterna i sådana avtal som 
ingås inom statsförvaltningen. I detta sam-
manhang utesluts finansministeriet från ar-
betsgivarsidans avtalsparter. 

Enligt 3 mom. ska de avtal som ingåtts med 
stöd av 1 mom. ha samma rättsverkningar 
som allmänt bindande avtal har med stöd av 
lagen om statens tjänstekollektivavtal. En ar-
betsgivare som är bunden av avtalet får inom 
avtalets tillämpningsområde också tillämpa 
avtalsbestämmelserna på sådana tjänstemän 
och arbetstagare som inte är bundna av avta-
let.  

43 §. Gottgörelse. Paragrafens 1 mom. fö-
reslås innehålla föreskrifter om den gottgö-
relse som ska betalas till en tjänsteman i så-
dana situationer där arbetsgivaren har sagt 
upp, permitterat eller överfört en tjänsteman 
till anställning på deltid och därvid uppsåtli-
gen eller av oaktsamhet har underlåtit att 
iaktta vad som bestäms i 21–27 §. Gottgörel-
sen är till sin karaktär en privaträttslig på-
följd som arbetsgivaren påförs för en över-
trädelse av lagen. 

Arbetsgivaren föreslås vara skyldig att be-
tala gottgörelse för försummelse av sina 
skyldigheter i anslutning till samarbetet oav-
sett om grunden för uppsägningen, permitte-
ringen eller överföringen på deltid är lagenlig 
eller inte. Gottgörelsen grundar sig således 
på att arbetsgivarens förfarande betraktas 
som klandervärt och kränker tjänstemannens 
rättigheter. Arbetsgivaren ska därmed vara 
skyldig att betala gottgörelse också då man 
kan visa att slutresultatet inte hade blivit ett 
annat trots att förhandlingsskyldigheten skul-
le ha fullgjorts på ett tillbörligt sätt. För att 
skyldigheten att betala gottgörelse ska upp-
komma krävs det alltså inte något orsaks-
samband mellan försummelsen av förhand-
lingsskyldigheten och det sätt på vilket ären-
det avgjorts. 

Paragrafen om gottgörelse är en specialbe-
stämmelse i förhållande till 5 kap. 6 § i ska-
deståndslagen (412/1974). Den föreslagna 
gottgörelsen ska kunna dömas ut vid allmän-
na domstolar. Syftet med gottgörelsepåfölj-

den är att kompensera den själsliga kränk-
ning överträdelsen kan antas ha orsakat. 
Gottgörelsen är således till sin karaktär en er-
sättning som följer av att samarbetsskyldig-
heten försummas och som ska påföras på 
grund av att detta uttryckligen har kränkt en 
person. Enligt den föreslagna bestämmelsen 
krävs det inte bevis på att en kränkning skett 
eller på dess omfattning, utan gärningens ka-
raktär föreslås utgöra en tillräcklig grund för 
ersättningen, på samma sätt som i 5 kap. 6 § i 
skadeståndslagen. Försummelsens karaktär 
föreslås även påverka den utdömda gottgö-
relsens belopp. 

Med hjälp av gottgörelsen ersätts immate-
riella skador på det sätt som beskrivs ovan. 
Den immateriella skadans belopp ska inte 
vara beroende av den anställdas förtjänstnivå 
och det är inte heller förenligt med gottgörel-
sens syfte att i enlighet med vad som bestäms 
i den gällande lagen binda dess belopp vid 
den anställdas lön. Därför föreslås det att 
gottgörelsens belopp ska fastställas till ett 
visst eurobelopp. 

Enligt propositionen ska arbetsgivaren vara 
tvungen att betala högst 31 570 euro i gottgö-
relse. Gottgörelsens belopp motsvarar det 
som föreskrivs i lagen om samarbete inom 
företag (334/2007) och i lagen om samarbete 
mellan kommunala arbetsgivare och arbets-
tagare (449/2007). Det föreslås inget mini-
mibelopp för gottgörelsen. Den gottgörelse 
som döms ut för försummelse av samarbets-
skyldigheten utgör inte hinder för att arbets-
givaren åläggs betala andra ersättningar, t.ex. 
sådana ersättningar som med stöd av arbets-
avtalslagen döms ut för ogrundad uppsäg-
ning, permittering eller överföring till an-
ställning på deltid. Gottgörelse ska emellertid 
kunna dömas ut även om det finns lagstadga-
de grunder för uppsägningen, permitteringen 
eller överföringen på deltid. Eftersom gottgö-
relsen utgör en ersättning för den själsliga 
kränkning som arbetsgivarens försummelse 
av samarbetsskyldigheten orsakar tjänste-
mannen, ska domstolen vid bedömningen av 
gottgörelsens storlek utnyttja hela skalan, 
med beaktande av vad som i 2 mom. före-
skrivs om de omständigheter som inverkar på 
gottgörelsens storlek. 

Enligt paragrafens 2 mom. ska man vid be-
stämmandet av gottgörelsens storlek beakta 
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graden av försummelse av samarbetsskyldig-
heten, arbetsgivarens förhållanden i allmän-
het samt arten av den åtgärd som riktats mot 
tjänstemannen och hur länge hans eller hen-
nes tjänsteförhållande varat. Samarbetets art 
och omfattning är också faktorer som påver-
kar bestämmandet av gottgörelsens belopp. 
Ju allvarligare försummelse det är fråga om, 
desto större ska gottgörelsen vara. Vid be-
stämmandet av gottgörelsens belopp ska man 
utöver arten av den åtgärd som riktats mot 
tjänstemannen också beakta hur länge han el-
ler hon varit anställd hos arbetsgivaren. 
Gottgörelsens belopp ska bestämmas genom 
en helhetsbedömning. Om försummelsen 
med beaktande av alla omständigheter som 
inverkar på saken kan betraktas som ringa, 
behöver ingen gottgörelse dömas ut. En mot-
svarande bestämmelse finns också i lagen om 
samarbete inom företag. 

Enligt paragrafens 4 mom. förfaller tjäns-
temannens rätt till gottgörelse om talan me-
dan tjänsteförhållandet varar inte väcks inom 
två år från utgången av det kalenderår under 
vilket rätten till gottgörelse uppkom. Denna 
situation aktualiseras närmast i samband med 
permitteringar och överföringar till anställ-
ning på deltid. I uppsägningssituationer, dvs. 
då tjänsteförhållandet upphör, förfaller rätten 
till gottgörelse om talan inte väcks inom två 
år efter att tjänsteförhållandet upphörde. De 
tidsfrister som nämns i momentet räknas från 
den tidpunkt då beslutet om saken fattades. 

44 §. Justering av gottgörelsebeloppet. För 
att det maximibelopp som föreslagits för 
gottgörelsen i 43 § ska behålla sitt värde, fö-
reslås det att detta maximivärde vart tredje år 
ska justeras genom förordning av statsrådet 
så att det motsvarar förändringen i penning-
värdet. 

45 §. Behandling av tvistemål och gottgö-
relseyrkanden. Denna paragraf föreslås inne-
hålla en bestämmelse enligt vilken tvistemål 
och gottgörelseyrkanden som grundar sig på 
samarbetslagen ska behandlas vid allmänna 
domstolar. En motsvarande bestämmelse 
finns i lagen om samarbete mellan kommu-
nala arbetsgivare och arbetstagare. 

46 §. Utvärdering. Det finns skäl att regel-
bundet utvärdera samarbetet och hur väl det 
realiserats vid ämbetsverken. Syftet med 
denna nya bestämmelse är att systematisera 

samarbetet på arbetsplatserna och på ett ob-
jektivt sätt utvisa eventuella behov av för-
bättringar för parterna. Genom utvärderingen 
får samarbetet dessutom större synlighet vid 
ämbetsverken, i synnerhet då resultaten av 
utvärderingen behandlas vid ämbetsverkets 
andra organ, t.ex. i ledningsgruppen. Äm-
betsverken ges prövningsrätt när det gäller att 
välja formerna för utvärderingen. Avsikten är 
emellertid inte att man vid ämbetsverken ska 
utveckla stela administrativa system för ut-
värderingen. Tillräckligt god information om 
samarbetet och dess synlighet på arbetsplat-
sen kan t.ex. fås genom självutvärdering vid 
ett samarbetsmöte eller genom en årlig elek-
tronisk utvärderingsenkät. 

47 §. Styrning och rådgivning. Styrningen 
av lagens efterlevnad och tillämpning ska en-
ligt denna paragraf ordnas så att finansmini-
steriet och de huvudavtalsorganisationer som 
företräder statens personal ska styra tillämp-
ningen och efterlevnaden av lagen. Det torde 
närmast bli fråga om muntliga anvisningar 
och annan allmän rådgivning. Paragrafen in-
nehåller föreskrifter om liknande styrning 
och rådgivning som även hittills tillhandahål-
lits utan stöd av någon uttrycklig lagbestäm-
melse. Avsikten är inte att genom lagen åläg-
ga parterna fler uppgifter än förut, utan att 
bevara nuläget.  

48 §. Framläggning. Enligt denna paragraf 
ska arbetsgivaren hålla samarbetslagen fritt 
tillgänglig på arbetsplatsen. Framläggnings-
skyldigheten gäller också sådana avtal som 
ingåtts med stöd av lagen. 

Arbetsgivaren uppfyller sin skyldighet ge-
nom att hålla lagtexten och samarbetsavtalen 
tillgängliga på en plats där de fritt kan läsas 
av tjänstemännen. Vid framläggningen kan 
man utnyttja ämbetsverkets interna informa-
tionsförmedlingspraxis, såsom ämbetsverkets 
interna informationsnät. 

49 §. Brott mot samarbetsskyldighet inom 
ämbetsverk. I 1 mom. i denna paragraf före-
skrivs straff för brott mot samarbetsskyldig-
heten. Syftet är att bestämmelsen om straff-
bara gärningar ska motsvara det som före-
skrivs i lagen om samarbete inom företag 
samt i lagen om samarbete mellan kommuna-
la arbetsgivare och arbetstagare. Det finns 
emellertid sådana olikheter mellan bestäm-
melserna som beror på skillnaderna i lagar-
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nas innehåll och struktur. En tjänsteman som 
företräder ämbetsverket såsom arbetsgivare 
och som uppsåtligen eller av grov oaktsam-
het underlåter att iaktta eller bryter mot det 
som bestäms om ärendenas behandling vid 
samarbetet i 11 §, ämbetsverkets interna 
verksamhet i 12 §, överlåtelse av en rörelse i 
17 §, anlitande av utomstående arbetskraft i 
18 §, information till företrädarna för perso-
nalen i 19 §, ärenden som ska behandlas vid 
samarbetet i 31 §, samarbetsförfarandet i 
32 §, information i 37 §, rätt att anlita sak-
kunniga i 38 §, befrielse från tjänste- och ar-
betsuppgifter i 39 § eller om framläggning i 
48 §, ska för brott mot ämbetsverkets samar-
betsskyldighet dömas till böter. Ansvarsför-
delningen mellan de personer som företräder 
arbetsgivaren bestäms enligt de grunder som 
föreskrivs i 47 kap. 7 § i strafflagen. 

50 §. Hänvisningar till strafflagen. I 
1 mom. i denna paragraf finns en hänvisning 
till 47 kap. 4 § i strafflagen. I detta moment 
föreskrivs straff för kränkning av de rättighe-
ter som tillkommer ett sådant samarbetsom-
bud som avses i 6 § 3 och 4 mom. i denna 
lag. Det föreslås samtidigt att den nämnda 
paragrafen i strafflagen ska preciseras till 
denna del. Denna bestämmelse är förenlig 
med motsvarande bestämmelser i lagen om 
samarbete inom företag och i lagen om sam-
arbete mellan kommunala arbetsgivare och 
arbetstagare. 

Enligt paragrafens 2 mom. döms straff för 
brott mot den tystnadsplikt som föreskrivs i 
40 § enligt 38 kap. 2 § 2 mom. i strafflagen, 
om inte gärningen är straffbar enligt 40 kap. 
5 § i strafflagen eller strängare straff för gär-
ningen föreskrivs någon annanstans i lag än i 
38 kap. 1 § i strafflagen. Motsvarande på-
följd föreskrivs också i lagen om samarbete 
inom företag och i lagen om samarbete mel-
lan kommunala arbetsgivare och arbetstaga-
re. 

51 §. Ikraftträdande. Paragrafens 1 mom. 
föreslås innehålla en sedvanlig ikraftträdan-
debestämmelse. I 2 mom. bestäms det att la-
gen om samarbete inom statens ämbetsverk 
och inrättningar, som trädde i kraft år 1988, 
ska upphävas genom denna lag. 

I en del lagar och förordningar finns hän-
visningsbestämmelser enligt vilka lagen om 
samarbete inom statens ämbetsverk och in-
rättningar ska tillämpas på vissa situationer. 
Till den del lagarna eller förordningarna in-
nehåller hänvisningar till bestämmelser i den 
författning som upphävts genom denna lag, 
ska enligt 3 mom. denna lag tillämpas istället 
för dem. 

52 §. Övergångsbestämmelser. Enligt 
1 mom. i denna paragraf får ett gällande avtal 
som avses i 15 § i lagen om samarbete inom 
statens ämbetsverk och inrättningar tillämpas 
tills avtalets giltighetstid löper ut, trots före-
skrifterna i 42 § i denna lag. 
 

 
1.2 Lagförslag 2-4 

I inkomstskattelagen (1535/1992), straffla-
gen (39/1989) och lagen om offentlig arbets-
kraftsservice (1295/2002) finns bestämmel-
ser som innehåller hänvisningar till lagen om 
samarbete inom företag. Det föreslås att des-
sa bestämmelser ska utökas med en hänvis-
ning till den föreslagna lagen om samarbete 
inom statens ämbetsverk och inrättningar. 

 
2  Ikraftträdande 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 
2014. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslagen 
 

 
 

1. 

Lag  

om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar 

 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

 
 

1 kap.  

Allmänna bestämmelser 

1 § 

Lagens syfte 

Genom denna lag främjas det interaktiva 
samarbetet mellan ämbetsverket och dess 
personal, som grundar sig på att personalen 
vid rätt tid ges tillräcklig information om 
ämbetsverkets verksamhet och om planerna 
för ämbetsverket. Målet är att i samförstånd 
utveckla ämbetsverkets verksamhet och per-
sonalens möjligheter att påverka de beslut 
som fattas vid ämbetsverket om arbetet, ar-
betsförhållandena och personalens ställning 
vid ämbetsverket och att samtidigt främja ar-
betslivets kvalitet samt effektiviteten och 
lönsamheten inom statsförvaltningen. 

 
2 § 

Tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på samarbetet mellan 
arbetsgivaren och personalen vid statens äm-
betsverk och inrättningar. På statliga affärs-
verk tillämpas lagen, om inte affärsverket 
med stöd av 10 § i lagen om statliga affärs-
verk (1062/2010) har beslutat något annat. 

Denna lag tillämpas inte på riksdagens ju-
stitieombudsmans kansli, republikens presi-
dents kansli, riksdagens kansli, Statens revi-
sionsverk, Utrikespolitiska institutet, Fin-

lands Bank, Folkpensionsanstalten eller på 
statsrådet såsom kollegium. 

 
3 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) ämbetsverk ett statligt ämbetsverk eller 

en statlig inrättning som inrättats med stöd av 
lag eller förordning av statsrådet, 

2) tjänsteman en statlig tjänsteman eller ar-
betstagare, 

3) tjänsteförhållande ett tjänsteförhållande 
eller arbetsavtalsförhållande, 

4) företrädare för personalen en företräda-
re för en eller flera personalgrupper, 

5) företrädare för arbetsgivaren den före-
trädare för arbetsgivaren som är behörig att 
behandla det aktuella ärendet,  

6) personalgrupp sådana tjänstemän som 
huvudsakligen företräds av en huvudavtals-
organisation, i enlighet med de ämbetsverks-
specifika definitionerna, samt  

7) huvudavtalsorganisation en organisation 
som undertecknat ett sådant huvudavtal som 
avses i 3 § i lagen om statens tjänstekollek-
tivavtal (664/1970). 

 
4 § 

Ämbetsverkets skyldighet att samarbeta 

Ämbetsverket ska i samband med arrange-
mang som gäller dess organisation, persona-
lens arbetsuppgifter eller personalledningen 
också svara för samarbetet mellan personalen 
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och cheferna samt för personalens interna 
samarbete och arbetets effektivitet. Ämbets-
verket ska även ge personalen möjlighet att 
påverka arbetets innehåll och arbetsmiljön 
samt att få information om arbetets mål, be-
tydelse och resultat. 

Det samarbete mellan arbetsgivaren och 
personalen som avses i denna lag äger rum i 
samarbetsorganen, som direkt samarbete 
mellan arbetsgivaren och personalen, i ge-
mensamma arbetsgrupper och som annan 
gemensam beredning av ärenden eller i form 
av annat samarbete mellan ämbetsverket och 
dess personal. 

Det direkta samarbetet äger rum mellan 
chefen och dennes underställda samt vid ar-
betsenhetens och hela personalens möten och 
sammankomster. I arbetsenheterna behandlas 
sådana ärenden som avses i denna lag och 
vid behov andra ärenden som gäller arbets-
enhetens verksamhet och arbetet vid enheten, 
i enlighet med vad som bestäms i denna lag 
och avtalas i de ämbetsverksspecifika samar-
betsavtalen, samt ärenden som kräver samar-
bete men som inte har behandlats inom ra-
men för något annat samarbete eller som ar-
betsgivaren annars anser det behövligt att be-
handla inom arbetsenheten.  

 
5 § 

Övrig lagstiftning om tjänstemannens rätt till 
inflytande 

Bestämmelser om samarbete inom arbetar-
skyddet finns i lagen om tillsynen över arbe-
tarskyddet och om arbetarskyddssamarbete 
på arbetsplatsen (44/2006). 

Bestämmelser om samarbete mellan ar-
betsgivaren och arbetstagarna i frågor som 
gäller ordnandet av företagshälsovård finns i 
lagen om företagshälsovård (1383/2001). 

Bestämmelser om samarbete mellan ar-
betsgivaren och arbetstagarna i frågor som 
gäller arbetarskyddet finns i arbetarskyddsla-
gen (738/2002). 

Bestämmelser om beställarens skyldighet 
att underrätta företrädarna för arbetstagarna 
om ett avtal om anlitande av hyrd arbetskraft 
eller underleverantörsarbete finns i lagen om 
beställarens utredningsskyldighet och ansvar 

vid anlitande av utomstående arbetskraft 
(1233/2006). 

Bestämmelser om samarbete mellan ar-
betsgivaren och förtroendemännen i frågor 
som gäller beviljande av studieledighet finns 
i lagen om studieledighet (273/1979). 

 
2 kap.  

Samarbetet 

6 § 

Samarbetsparter 

Parterna i samarbetet enligt denna lag är 
ämbetsverket och dess personal. Parter är, 
beroende av ärendets natur, den tjänsteman 
som berörs av det aktuella ärendet och hans 
eller hennes chef, eller en företrädare för per-
sonalen eller en del av den eller företrädarna 
för de berörda personalgrupperna samt den 
företrädare för arbetsgivaren som är behörig 
att behandla ärendet. Personalen kan företrä-
das av en förtroendeman, en arbetarskydds-
fullmäktig, de företrädare som personalen ut-
sett i enlighet med denna paragraf, persona-
lens företrädare i de samarbetsorgan som av-
ses i 7 § och de företrädare för personalen 
som utsetts enligt ett avtal som ingåtts med 
stöd av 42 §. 

När ärendet berör personalen inom hela 
statsförvaltningen eller inom flera ministeri-
ers förvaltningsområden, svarar det ministe-
rium till vars ansvarsområde ärendet hör för 
att ärendet behandlas vid sådant samarbete 
som avses i denna lag. 

Om majoriteten av dem som hör till en viss 
personalgrupp inte har rätt att delta i valet av 
den företrädare som avses i 1 mom., har de 
rätt att bland sig välja ett samarbetsombud 
för högst två år i sänder, om majoriteten av 
dem beslutar detta. Valet av samarbetsombud 
eller något annat valförfarande ordnas av de 
tjänstemän som hör till majoriteten av perso-
nalgruppen, så att alla som hör till denna ma-
joritet har möjlighet att delta i valet av sam-
arbetsombud. Om ingen överenskommelse 
nås om tillvägagångssättet, ska arbetar-
skyddsfullmäktigen ordna valet. Valet eller 
valförfarandet ska ordnas så att alla tjänste-
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män vars samarbetsombud utses har möjlig-
het att delta i valet. 

Tjänstemännen i en personalgrupp som inte 
har valt en sådan förtroendeman som avses i 
1 mom. fastän de skulle ha rätt till det kan 
också välja ett samarbetsombud bland sig. 

Om tjänstemännen i en personalgrupp inte 
har valt eller i ett enskilt fall inte bland sig 
väljer en sådan företrädare som avses ovan i 
denna paragraf, kan arbetsgivaren fullgöra 
sin samarbetsskyldighet tillsammans med 
alla personer som hör till denna personal-
grupp. 

Om ärendet gäller konsekvenserna av att 
uppgifter eller personal överförs från ett äm-
betsverk eller en del av det till ett annat äm-
betsverk eller till någon annan aktör än ett 
statligt ämbetsverk, kan också det mottagan-
de ämbetsverket och företrädarna för dess 
personal eller mottagaren vara parter i sam-
arbetet redan innan överföringen eller överlå-
telsen genomförts. 

 
7 § 

Samarbetsorgan 

Ett samarbetsorgan ska tillsättas för samar-
betet vid ett ämbetsverk om dess ordinarie 
personal omfattar minst 20 personer. Dessut-
om kan andra samarbetsorgan tillsättas. 

Om ett ämbetsverk tillsätter en arbetsgrupp 
för att bereda eller genomföra ett utveck-
lingsprojekt som kan medföra väsentliga för-
ändringar i personalens arbetsuppgifter, ar-
betsmetoder eller organiseringen av arbetet, 
ska personalgrupperna vara representerade i 
arbetsgruppen. 

Om ett ämbetsverk tillsätter en arbetsgrupp 
som får till uppdrag att behandla sådana 
ärenden som omfattas av samarbetet enligt 
denna lag, ska arbetsgruppens sammansätt-
ning och uppdrag behandlas inom ramen för 
samarbetet. 

Arbetsgruppens sammansättning och upp-
drag ska behandlas inom ramen för samarbe-
tet också när det gäller andra än ovan nämn-
da ärenden, om ämbetsverket anser det på-
kallat att personalen är representerad i ar-
betsgruppen. 

Vid samarbetet ska man avtala om i vilken 
utsträckning personalens representation i ar-

betsgruppen ersätter det samarbete som avses 
i denna lag eller i de ämbetsverksspecifika 
samarbetsavtalen. 

 
 

8 § 

Information till företrädarna för personalen 

Arbetsgivaren ska ge företrädarna för per-
sonalen information om visstids- och deltids-
anställda vid ämbetsverket och om deras lö-
ner, i enlighet med vad som särskilt bestäms i 
tjänste- och arbetskollektivavtalen. 

Dessutom ska företrädarna för personalen 
på deras begäran ges en utredning om äm-
betsverkets principer för anlitande av arbets-
kraft med stöd av sådant underleverantörsav-
tal som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten i lagen 
om beställarens utredningsskyldighet och an-
svar vid anlitande av utomstående arbets-
kraft. Av utredningen ska det framgå på vilka 
arbetsställen och i vilka arbetsuppgifter samt 
under vilken eller vilka tidsperioder nämnda 
arbetskraft anlitas. 

Om anlitandet av den ovan avsedda arbets-
kraften har konsekvenser för personalen vid 
ämbetsverket, iakttas dessutom det som be-
stäms i 5 kap. 

 
 

9 § 

Initiativrätt för företrädare för personalen 

Om en företrädare för personalen begär att 
samarbete ska inledas, ska arbetsgivaren så 
snabbt som möjligt ta initiativ till att samar-
bete inleds i det ärende som avses i begäran, 
med iakttagande av vad som bestäms i denna 
lag, eller utan dröjsmål ge en skriftlig utred-
ning om varför arbetsgivaren inte anser att 
samarbete behövs. 

 
10 § 

Personalens företrädares rätt till 
tilläggsupplysningar 

Efter att ha fått den information eller de ut-
redningar som avses i denna lag har företrä-
darna för personalen rätt att ställa arbetsgiva-
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ren preciserande frågor. Tjänstemännen har 
motsvarande rätt i sådana fall som avses i 6 § 
5 mom. Arbetsgivaren ska ge sitt svar på 
dessa frågor inom en rimlig tid. 

 
 
 

11 § 

Ärendenas behandling vid samarbetet  

Samarbetet ska inledas vid en sådan fas av 
ärendets planering eller beredning där det i 
praktiken är möjligt att åstadkomma sådan 
interaktion som åsyftas genom samarbetet 
samt att påverka ärendet och valet av alterna-
tiv. Arbetsgivaren ska tillräckligt tidigt ge fö-
reträdarna för personalen eller, i ett ärende 
som berör en enskild tjänsteman, tjänsteman-
nen den information och de utredningar som 
behövs för att sätta sig in i ärendet samt för 
ärendets behandling. 

Om ärendet berör en viss personalgrupp, 
ska ärendet behandlas tillsammans med före-
trädaren eller företrädarna för denna perso-
nalgrupp. 

Om ärendet har konsekvenser för fler än en 
personalgrupp, ska ärendet behandlas till-
sammans med företrädarna för de personal-
grupper som berörs av ärendet. Ett sådant 
ärende kan också behandlas i ett organ som 
avses i 7 §. 

Ett ärende som berör en enskild tjänsteman 
ska i första hand behandlas mellan arbetsgi-
varen och tjänstemannen. Om arbetsgivaren 
eller den tjänsteman frågan berör kräver det, 
ska ärendet också behandlas mellan arbetsgi-
varen och företrädaren för den personal till 
vilken tjänstemannen hör. Förflyttning av en 
tjänsteman till någon annan uppgift, till en 
annan statlig tjänst eller permanent till en an-
nan ort på grundval de bestämmelser om 
flyttningsskyldighet som gäller inom respek-
tive förvaltningsområde ska dock behandlas 
endast mellan arbetsgivaren och den berörda 
tjänstemannen. 

Om det sker en väsentlig förändring i ett 
ärende som omfattas av samarbetsskyldighe-
ten efter att behandlingen har slutförts, ska 
ärendet på nytt behandlas inom ramen för 
samarbetet. 

 

3 kap.  

Ärenden som ska behandlas vid samar-
betsförfarande 

12 § 

Ämbetsverkets interna verksamhet 

Samarbetsförfarandet omfattar 
1) ämbetsverkets budgetförslag samt verk-

samhets- och ekonomiplan, 
2) ämbetsverkets interna regler för verk-

samheten och principer för den interna kom-
munikationen,  

3) de uppgifter som samlas när någon an-
ställs och under anställningen, den informa-
tion som ges till nyanställda samt arrange-
mangen för introduktion i arbetet, 

4) principerna för användningen av olika 
anställningsformer samt anställningsarran-
gemangen, 

5) principerna för anlitande av utomstående 
arbetskraft, 

6) personal- och utbildningsplanen och de 
ändringar som görs i den under planeringspe-
rioden, rapporter och åtgärdsförslag som 
gäller personalhälsan och arbetsklimatet, 
verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet 
och anordnandet av samarbetsutbildning, 
samt 

7) användningen mede som anvisats i bud-
getförslaget i ärenden som gäller den sociala 
verksamheten. 

Om inte en överenskommelse nås om be-
slutets innehåll i ett ärende enligt 1 mom. 
7 punkten som berör den sociala verksamhe-
ten, ska ämbetsverket avgöra ärendet i enlig-
het med den ståndpunkt som omfattas av fö-
reträdarna för personalen eller, när beslutet 
endast berör en viss personalgrupp, den 
ståndpunkt som omfattas av företrädarna för 
denna grupp. 

 
13 § 

Behandling av planer, principer och praxis 
som grundar sig på annan lagstiftning 

Samarbetsförfarandet omfattar 
1) den jämställdhetsplan som avses i 6 a § i 

lagen om jämställdhet mellan kvinnor och 
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män (609/1986), när avsikten är att planen 
ska inkluderas i personal- och utbildnings-
planen, och den likabehandlingsplan som av-
ses i 4 § i lagen om likabehandling 
(21/2004), 

2) före godkännande av ett sådant anti-
drogprogram som avses i 11 § 4 mom. i la-
gen om företagshälsovård, de arbetsuppgifter 
som avses i 7 och 8 § i lagen om integritets-
skydd i arbetslivet (759/2004) beträffande 
vilka den som söker en tjänst eller en tjäns-
teman är skyldig att lämna eller enligt sam-
tycke kan lämna ett intyg över narkotikatest 
till arbetsgivaren, samt 

3) syftet med, ibruktagandet av och meto-
derna vid övervakningen för sådan kamera-
övervakning, passerkontroll och annan över-
vakning med tekniska metoder som riktas 
mot tjänstemän, principerna för användning-
en av elektronisk post och datanät samt be-
handlingen av uppgifter som gäller en tjäns-
temans elektroniska post och annan elektro-
nisk kommunikation, samt 

4) bildandet av en personalfond enligt per-
sonalfondslagen (934/2010) och det resultat- 
eller vinstpremiesystem som inbringar medel 
för personalfondsavsättningar samt slopande 
av nämnda system och upplösning av perso-
nalfonden. 

 
 

14 § 

Personal- och utbildningsplan 

Ett ämbetsverk och ett statligt affärsverk 
ska årligen fastställa en personal- och utbild-
ningsplan. 

Av personal- och utbildningsplanen ska 
med beaktande av ämbetsverkets eller det 
statliga affärsverkets storlek framgå åtmin-
stone 

1) antalet faktiska tjänste- och arbetsavtals-
förhållanden för viss tid och en bedömning 
av hur dessa kommer att utvecklas,  

2) allmänna principer för att upprätthålla 
arbetsförmågan hos tjänstemän som hotas av 
arbetsoförmåga och äldre tjänstemän samt 
arbetsmarknadskompetensen för tjänstemän 
som hotas av arbetslöshet,  

3) en bedömning av hela personalens yr-
keskunnande samt av förändringarna i kraven 

på yrkeskunnande och orsakerna till dem 
samt en årlig plan som baserar sig på denna 
bedömning enligt personalgrupp eller någon 
annan ändamålsenlig gruppindelning, samt 

4) förfaranden för genomförande och upp-
följning av de planer som avses i 1—3 punk-
ten.  

I personal- och utbildningsplanen ska 
uppmärksamhet fästas vid  

1) principerna för sysselsättning av partiellt 
arbetsföra, samt  

2) flexibla arbetstidsarrangemang. 
När personal- och utbildningsplanen be-

handlas ska arbetsgivaren på begäran utreda 
på vilket sätt man i fortsättningen ämnar upp-
rätthålla yrkeskompetensen hos de tjänste-
män som under en längre tid inte omfattats 
av åtgärder för utveckling av yrkeskompe-
tensen. 

Om arbetsgivaren säger upp personal av 
ekonomiska orsaker eller av produktionsor-
saker, ska behövliga ändringar göras i perso-
nal- och utbildningsplanen då uppsägningar-
na behandlas vid sådana samarbetsförhand-
lingar som avses i 5 kap. 

 
 

4 kap. 

Ärenden som ska behandlas vid samar-
betsförhandlingar 

15 § 

Personalkonsekvenser till följd av föränd-
ringar 

Samarbetsförhandlingar ska föras angående 
personalkonsekvenserna av 

1) förändringar eller utveckling av ämbets-
verkets verksamhet, organisation, uppgifter 
eller serviceverksamhet, 

2) indragning av ämbetsverket eller flytt-
ning av det till någon annan ort, överföring 
av ämbetsverkets uppgifter eller personal el-
ler överföring till ett annat ämbetsverk av så-
dana anslag som frigörs vid indragning av 
tjänster vid överlåtande eller mottagande 
ämbetsverk, 

3) väsentliga förändringar i arbetsuppgif-
terna, arbetsmetoderna, organiseringen av ar-
betet och arbetslokalerna samt förflyttningar 
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till andra uppgifter, till en annan statlig tjänst 
eller permanent till en annan ort, om inte nå-
got annat följer av tjänste- eller arbetskollek-
tivavtalen, 

4) betydande anskaffningar av maskiner 
och anläggningar,  

5) anlitandet av utomstående arbetskraft. 
Innan arbetsgivaren avgör ett ärende som 

avses i denna paragraf eller ämbetsverket in-
för en sådan plan, sådana principer eller ett 
sådant arrangemang som avses i denna para-
graf eller genomför en ändring av dem, ska 
grunderna för, konsekvenserna av och alter-
nativen till de åtgärder som är under bered-
ning behandlas inom ramen för samarbetet, i 
syfte att uppnå enighet. 

Om arbetsgivaren planerar sådana föränd-
ringar enligt 1 mom. som antas leda till upp-
sägningar, permitteringar eller överföringar 
till anställning på deltid ska vid samarbets-
förhandlingarna iakttas 5 kap. 

 
 

16 § 

Arbetsgivarens förhandlingsframställning 

Arbetsgivaren ska i ärenden som avses i 
15 § i tillräckligt god tid göra en förhand-
lingsframställning, dock senast tre vardagar 
innan samarbetsförhandlingarna inleds. Om 
det ärende som avses i förhandlingsfram-
ställningen berör fler än en personalgrupp, 
ska förhandlingsframställningen göras så att 
företrädarna för de berörda personalgrupper-
na har möjlighet att också sinsemellan be-
handla ärendet innan samarbetsförhandling-
arna inleds. 

Arbetsgivaren ska i samband med förhand-
lingsframställningen meddela när och var 
samarbetsförhandlingarna inleds samt ge in-
formation om de ärenden som ska behandlas 
vid förhandlingarna. 

 
 

17 § 

Överlåtelse av rörelse 

När en rörelse överlåts ska överlåtaren och 
förvärvaren informera de företrädare för per-

sonalen som representerar de berörda arbets-
tagarna om 

1) tidpunkten eller den planerade tidpunk-
ten för överlåtelsen, 

2) orsakerna till överlåtelsen, 
3) de juridiska, ekonomiska och sociala 

följderna av överlåtelsen för arbetstagarna, 
samt 

4) de planerade åtgärder som berör arbets-
tagarna. 

Överlåtaren ska lämna företrädarna för per-
sonalen de i 1 mom. avsedda uppgifter över-
låtaren har till sitt förfogande i god tid innan 
överlåtelsen genomförs. Förvärvaren ska 
lämna företrädarna för personalen de uppgif-
ter som avses i 1 mom. senast en vecka efter 
att överlåtelsen har skett. 

Om en överlåtelse av rörelse har sådana 
konsekvenser för personalen som avses i 
denna lag, ska konsekvenserna behandlas i 
förhandlingar på det sätt som bestäms någon 
annanstans i denna lag. 

 
18 § 

Anlitande av utomstående arbetskraft 

Ämbetsverket ska informera företrädarna 
för de personalgrupper vars arbetsuppgifter 
saken berör om ett planerat avtal om anlitan-
de av utomstående arbetskraft. Informationen 
ska innefatta en redogörelse för arbetskraf-
tens planerade omfattning och arbetsuppgif-
ter samt för avtalets giltighetstid. 

Om en företrädare för personalen, efter att 
ha fått den information som avses i 1 mom., 
senast den andra vardagen därefter kräver 
det, ska ärendet behandlas inom ramen för 
samarbetet inom en vecka efter att kravet 
framställdes. Ämbetsverket får inte under 
denna tid sluta det avtal som är föremål för 
behandling. 

En sådan behandling som avses i 2 mom. 
krävs dock inte, om avsikten är att låta utom-
stående arbetskraft utföra arbete som äm-
betsverkets personal enligt vedertagen praxis 
inte utför, eller när det är fråga om sådant 
kortvarigt och brådskande arbete eller instal-
lations-, reparations- eller servicearbete som 
inte kan utföras med hjälp av ämbetsverkets 
egen personal. 
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19 § 

Information till företrädarna för personalen 

Innan samarbetsförhandlingarna inleds ska 
arbetsgivaren ge de berörda företrädarna för 
personalen eller den berörda tjänstemannen 
den information som arbetsgivaren har till 
sitt förfogande och som behövs för ärendets 
behandling. Informationen ska i första hand 
fogas till arbetsgivarens i 16 § avsedda för-
handlingsframställning. Informationen kan 
också ges separat innan samarbetsförhand-
lingarna inleds, dock med beaktande av vad 
som i 16 § 1 mom. bestäms om möjligheter-
na för företrädarna för personalen att sätta sig 
in i ärendet, om inte arbetsgivaren och de be-
rörda företrädarna för personalen avtalar nå-
got annat. 

 
20 § 

Fullgörande av förhandlingsskyldigheten  

Om ämbetsverket och företrädarna för per-
sonalen inte inom ramen för samarbetet har 
avtalat om något annat förfarande, anses äm-
betsverket ha fullgjort sin förhandlingsskyl-
dighet när arbetsgivaren har handlat på det 
sätt som föreskrivs i detta kapitel och ärendet 
har behandlats på det sätt som föreskrivs i 
11 § eller i ett sådant samarbetsorgan som 
avses i 7 §. Om enighet inte har nåtts i ären-
det vid samarbetsförhandlingarna, får äm-
betsverket inleda verkställigheten i ärendet 
efter att ha informerat dem som deltagit i 
samarbetsförhandlingarna om de beslutade 
åtgärderna. 

 
5 kap. 

Samarbetsförhandlingar när användning-
en av arbetskraft minskar 

21 § 

Arbetsgivarens framställning om inledande 
av samarbetsförhandlingar 

När arbetsgivaren av ekonomiska orsaker 
eller produktionsorsaker överväger uppsäg-
ning, permittering eller överföring till an-

ställning på deltid som gäller en eller flera 
tjänstemän, ska arbetsgivaren för inledande 
av samarbetsförhandlingar och vidtagande av 
sysselsättningsåtgärder göra en skriftlig för-
handlingsframställning senast fem kalender-
dagar innan förhandlingarna inleds. 

Förhandlingsframställningen ska åtminsto-
ne innehålla information om när och var för-
handlingarna inleds samt om de ärenden som 
ska behandlas vid förhandlingarna. 

 
 

22 § 

Parter i samarbetsförhandlingarna 

Uppsägning eller permittering av tjänste-
män eller överföring av tjänstemän till an-
ställning på deltid ska behandlas mellan ar-
betsgivaren och företrädarna för personal-
gruppen eller personalgrupperna eller i ett 
sådant samarbetsorgan som avses i 7 §. 

Uppsägning, permittering eller överföring 
till anställning på deltid som gäller en enskild 
tjänsteman ska i första hand behandlas mel-
lan tjänstemannen och arbetsgivaren. Då har 
tjänstemannen dock rätt att kräva att förhand-
lingar om det ärende som gäller honom eller 
henne också ska föras mellan hans eller hen-
nes företrädare och arbetsgivaren. 

 
 

23 § 

Information som arbetsgivaren ska lämna 

När arbetsgivaren överväger uppsägning, 
permittering för mer än 90 dagar eller över-
föring till anställning på deltid som gäller 
minst tio tjänstemän, ska arbetsgivaren skrift-
ligen ge företrädarna för de berörda tjänste-
männen den information arbetsgivaren förfo-
gar över om 

1) grunderna för de planerade åtgärderna, 
2) en preliminär uppskattning av hur 

många som ska sägas upp, permitteras eller 
överföras till anställning på deltid och av hur 
åtgärderna riktar sig mot personalen, 

3) principerna för hur de tjänstemän som 
omfattas av åtgärderna väljs ut, samt 

4) en bedömning av den tid inom vilken åt-
gärderna kommer att verkställas. 
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Den information som ges företrädarna för 
personalen ska fogas till förhandlingsfram-
ställningen. Uppgifter som arbetsgivaren får 
efter att förhandlingsframställningen gjorts 
får ges senast vid den förhandling som inle-
der samarbetsförhandlingarna. 

Om arbetsgivaren överväger uppsägning, 
permittering eller överföring till anställning 
på deltid som gäller färre än tio tjänstemän, 
eller permittering av minst tio tjänstemän för 
högst 90 dagar, får arbetsgivaren ge de be-
rörda tjänstemännen och deras företrädare 
den information som avses i 1 och 2 mom. 
muntligen. På begäran av en tjänsteman eller 
berörd företrädare för personalen ska arbets-
givaren dock också ge informationen skriftli-
gen. 

 
 

24 § 

Meddelande till arbets- och näringsbyrån 

Om arbetsgivaren föreslår att åtgärder som 
kan leda till att tjänstemän sägs upp, permit-
teras eller överförs till anställning på deltid 
ska behandlas vid samarbetsförhandlingar, 
ska den förhandlingsframställning som avses 
i 21 § eller den information som framgår av 
framställningen skriftligen lämnas till arbets- 
och näringsbyrån senast då samarbetsför-
handlingarna inleds, om de inte har lämnats 
till byrån tidigare i något annat sammanhang. 

 
 

25 § 

Handlingsplan och handlingsprinciper för att 
främja sysselsättningen 

Efter att ha gjort en förhandlingsframställ-
ning beträffande sin avsikt att säga upp minst 
tio tjänstemän av ekonomiska orsaker eller 
av produktionsorsaker ska arbetsgivaren när 
samarbetsförhandlingarna inleds ge företrä-
darna för personalen ett förslag till en syssel-
sättningsfrämjande handlingsplan. Vid be-
redningen av planen ska arbetsgivaren utan 
dröjsmål tillsammans med arbetskraftsmyn-
digheterna klarlägga den till buds stående of-
fentliga arbetskraftsservice som främjar sys-
selsättningen. 

Handlingsplanen ska utarbetas med beak-
tande av vad som föreskrivs eller genom 
tjänste- och arbetskollektivavtal avtalas om 
minskning av arbetskraften. Av planen ska 
också framgå den planerade tidtabellen för 
samarbetsförhandlingarna, förfarandet vid 
förhandlingarna och de planerade handlings-
principer som under uppsägningstiden ska 
iakttas vid anlitandet av tjänster enligt lagen 
om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) 
samt vid främjande av arbetssökande och ut-
bildning. 

Om arbetsgivaren överväger uppsägningar 
som gäller färre än tio tjänstemän, ska ar-
betsgivaren när samarbetsförhandlingarna in-
leds föreslå handlingsprinciper dels för att 
under uppsägningstiden stöda arbetstagarna i 
att på eget initiativ söka sig till annat arbete 
eller utbildning, dels för att främja arbetsta-
garnas sysselsättning genom sådana tjänster 
som avses i lagen om offentlig arbetskrafts-
service. 

 
 
 

26 § 

Förhandlingsskyldighetens innehåll 

Om de lösningar som arbetsgivaren över-
väger och som gäller ämbetsverkets verk-
samhet uppenbart leder till att en eller flera 
tjänstemän sägs upp, permitteras eller över-
förs till anställning på deltid, ska man vid 
samarbetsförhandlingarna i en anda av sam-
arbete och i syfte att uppnå enighet först be-
handla grunderna för och konsekvenserna av 
dessa åtgärder, de handlingsprinciper eller 
den handlingsplan som avses i 25 § samt al-
ternativen för att begränsa den krets av per-
soner som är föremål för minskningen av ar-
betskraften och för att lindra de följder 
minskningen medför för tjänstemännen. Där-
efter behandlas de föreslagna åtgärderna. 

 
 

27 § 

Fullgörande av samarbetsskyldigheten 

Om de uppsägningar, permitteringar eller 
överföringar till anställning på deltid som ar-
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betsgivaren överväger gäller färre än tio 
tjänstemän eller om permitteringar på högst 
90 dagar gäller minst tio tjänstemän, anses 
arbetsgivaren har fullgjort sin förhandlings-
skyldighet enligt detta kapitel när förhand-
lingar har förts på det sätt som avses i detta 
kapitel under 14 dagar från det att de inled-
des, om inte något annat avtalas vid samar-
betsförhandlingarna. 

Om de uppsägningar, permitteringar på 
över 90 dagar eller överföringar till anställ-
ning på deltid som arbetsgivaren överväger 
gäller minst tio tjänstemän, anses arbetsgiva-
ren ha fullgjort sin förhandlingsskyldighet 
enligt detta kapitel när förhandlingar har förts 
under minst sex veckor från det att de inled-
des, om inte något annat avtalas vid samar-
betsförhandlingarna.  

När uppgifter eller personal överförs från 
ett ämbetsverk eller en del av det till ett annat 
ämbetsverk betraktas som förhandlingstid för 
det mottagande ämbetsverket också den tid 
under vilken det har fört samarbetsförhand-
lingar i egenskap av part enligt 6 § 6 mom. 

 
 
 

28 § 

Arbetsgivarens upplysningsplikt 

Arbetsgivaren ska inom rimlig tid från det 
att förhandlingsskyldigheten fullgjorts ge fö-
reträdarna för personalen en allmän redogö-
relse för de beslut som övervägs på grundval 
av samarbetsförhandlingarna.  

Av redogörelsen ska, beroende på vilka 
ärenden förhandlingarna gällt, åtminstone 
framgå hur många som ska sägas upp, per-
mitteras eller överföras till anställning på del-
tid, permitteringarnas längd samt inom vilken 
tid arbetsgivaren ämnar verkställa sitt beslut 
om minskning av användningen av arbets-
kraft. 

På begäran av en företrädare för personalen 
ska arbetsgivaren presentera den redogörelse 
som avses i 1 mom. för tjänstemännen 
gemensamt till den del den berör dem eller 
för en enskild tjänsteman till den del redogö-
relsen berör honom eller henne. 

 
 

6 kap. 

Samarbete i ärenden som berör statsför-
valtningen och ett eller flera förvaltnings-

områden 

29 § 

Samarbete inom statsförvaltningen och för-
valtningsområdena 

När ett ministerium behandlar ärenden som 
berör personalen inom statsförvaltningen, sitt 
eget förvaltningsområde eller flera olika för-
valtningsområden, ska bestämmelserna i det-
ta kapitel tillämpas på samarbetet. 

Samarbetsförfarandet ska inledas vid en 
sådan fas av ärendets planering eller bered-
ning där det i praktiken är möjligt att åstad-
komma sådan interaktion som åsyftas genom 
samarbetet samt att påverka ärendet och valet 
av alternativ. Syftet med detta förfarande är 
att ge parterna ökad information, skapa sam-
stämmiga uppfattningar angående ärendet 
och främja uppnåendet av samförstånd. 

 
30 § 

Samarbetsparter 

Den part som företräder arbetsgivaren vid 
samarbetet är ett ministerium och de parter 
som företräder personalen är personer som 
utsetts av de huvudavtalsorganisationer som 
företräder statens personal. När det gäller av-
tal om projekt som avses i 34 § och som be-
rör flera förvaltningsområden utgörs samar-
betsparterna av det ministerium som ansvarar 
för projektet och av de företrädare som ut-
setts av huvudavtalsorganisationerna. 

 
31 § 

Ärenden som ska behandlas vid samarbetet  

Förfarandet enligt 32 och 33 § ska iakttas 
då ett ministerium bereder följande ärenden 
som gäller statsförvaltningen, dess eget för-
valtningsområde eller flera förvaltningsom-
råden: 
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1) bestämmelser, föreskrifter eller anvis-
ningar som huvudsakligen eller väsentligen 
gäller statens personal, 

2) utvecklings- eller reformprojekt som 
gäller förvaltningen och som har väsentliga 
konsekvenser för personalens ställning,  

3) beslut eller förordningar vars syfte är att 
genomföra inbördes tjänstearrangemang mel-
lan ämbetsverk eller inrättningar, eller bere-
der sådana ändringar av tjänste- och upp-
giftsstrukturen som berör fler än ett ämbets-
verk. 
 

32 § 

Samarbetsförfarandet 

Ministeriet ska innan ett sådant ärende som 
avses i 31 § avgörs förhandla med företrä-
darna för personalen om grunderna för, kon-
sekvenserna av och alternativen till de åtgär-
der som är under beredning. 

Ministeriet ska innan samarbetsförfarandet 
inleds ge företrädarna för personalen den in-
formation som behövs för ärendets behand-
ling. Informationen ska ges vid en sådan tid-
punkt och i sådan form att det är möjligt att 
sätta sig in i och påverka ärendet. 

Ministeriet får dock låta bli att ge informa-
tionen, om ärendets beredning kräver detta 
av någon grundad anledning som bestäms av 
statsrådet eller en minister. 

 
33 § 

Initiativrätt 

En företrädare för personalen har rätt att ta 
initiativ till och göra framställningar om 
samarbetsförfarande i sådana ärenden som 
avses i 31 §. Om ministeriet anser att ärendet 
inte omfattas av samarbetsförfarandet, ska 
företrädaren för personalen ges ett skriftligt 
och motiverat meddelande om saken. 

 
34 § 

Avtal om utvecklingsprojekt som berör flera 
förvaltningsområden 

I samband med projekt som berör flera för-
valtningsområden ska de parter som nämns i 

30 § i projektets inledningsfas i samförstånd 
på initiativ av det ansvariga ministeriet skrift-
ligen avtala om hur samarbetet angående pro-
jektet ska ordnas, vilka samarbetsparterna är, 
vilka frågor i anslutning till projektet som 
ska behandlas vid samarbetet och hur samar-
betet ska protokollföras. Dessutom ska par-
terna avtala om informationsförmedlingen 
samt om rätten för personalens företrädare att 
höra och få information av sådana sakkunni-
ga som anlitas inom projektet. Ett avtal om 
samarbete som berör flera förvaltningsområ-
den ska vid behov kompletteras och precise-
ras medan projektet pågår. 

Om parterna inte når samförstånd om sa-
ken, ska det ansvariga ministeriet ordna det 
samarbete som avses i detta kapitel. 

 
35 § 

Ärenden som gäller budgetförslag samt verk-
samhets- och ekonomiplaner 

När ministeriet bereder budgetförslaget el-
ler verksamhets- och ekonomiplanen för sitt 
förvaltningsområde, ska ministeriet ge före-
trädarna för personalen information om den 
allmänna utveckling inom verksamheten som 
förslaget eller planen bygger på och om för-
slagets eller planens personalkonsekvenser, 
samt höra företrädarna för personalen om 
dessa. 

 
7 kap. 

Särskilda bestämmelser 

36 § 

Protokollföring av samarbetet  

Arbetsgivaren ska på begäran se till att det 
samarbetsförfarande som avses i 3 kap. pro-
tokollförs. 

Över de samarbetsförhandlingar som avses 
i 4 och 5 kap. ska arbetsgivaren upprätta ett 
protokoll, som åtminstone ska innehålla upp-
gifter om tidpunkterna för förhandlingarna, 
vilka som deltagit i dem, resultaten av för-
handlingarna och parternas eventuella avvi-
kande ståndpunkter samt om avslutandet av 
samarbetsförhandlingarna. 
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De företrädare för arbetsgivaren och perso-
nalen som varit närvarande vid samarbetet 
ska justera protokollet och bestyrka det med 
sin underskrift, om det inte vid samarbetet 
avtalas något annat i fråga om protokollju-
steringen. 

Protokollet ska delges utan dröjsmål. 
 
 

37 § 

Information 

Arbetsgivaren ska utan dröjsmål informera 
om uppnådd enighet i det ärende som be-
handlats vid samarbetet eller det beslut som 
arbetsgivaren annars fattat efter avslutat 
samarbete, samt om tidpunkten för verkstäl-
ligheten av beslutet. Informationen ska ges 
antingen till de berörda företrädarna för per-
sonalen eller till alla de tjänstemän som be-
rörs av beslutet, eller med iakttagande av 
principerna och praxisen för ämbetsverkets 
interna informationsförmedling. 

 
 

38 §  

Rätt att anlita sakkunniga 

Företrädarna för personalen har vid samar-
betsförfarandet och samarbetsförhandlingar-
na rätt att höra sakkunniga vid ämbetsverket i 
fråga och få information av dem, när det be-
hövs med tanke på det ärende som är under 
behandling. De sakkunniga ska ges befrielse 
från arbetet och betalas ersättning för in-
komstbortfall på det sätt som särskilt avtalas 
om saken. 

Om ämbetsverket anlitar utomstående sak-
kunniga i sådana uppgifter som enligt denna 
lag omfattas av samarbete, ska också företrä-
darna för personalen ges möjlighet att höra 
dessa sakkunniga. 

 
39 § 

Befrielse från tjänste- och arbetsuppgifter  

Ämbetsverket ska ge de företrädare för 
personalen som avses i denna lag befrielse 
från ordinarie tjänste- och arbetsuppgifter för 

samarbete och samarbetsutbildning enligt 
denna lag samt för sådana förberedelser en-
ligt denna lag som företrädarna för persona-
len tillsammans vidtar i direkt anslutning till 
samarbetet. 

Angående anställningsvillkoren för perso-
nalens företrädare gäller det som särskilt fö-
reskrivs eller bestäms om villkoren eller av-
talas om dem i tjänste- och arbetskollektivav-
tal. 

 
40 § 

Tystnadsplikt 

Det som i lagen om offentlighet i myndig-
heternas verksamhet (621/1999) bestäms om 
sekretess för myndighetshandlingar, tyst-
nadsplikt för tjänstemän och förbudet mot 
utnyttjande av uppgifter tillämpas också på 
handlingar eller uppgifter som för skötseln av 
uppgifter rörande tillämpningsområdet för 
denna lag lämnas ut till en sådan huvudav-
talsorganisation som avses i 30 § eller till de 
företrädare som organisationen utsett. 

 
 

41 § 

Avvikelser från samarbetet och informations-
skyldigheten 

Ämbetsverket kan fatta beslut utan samar-
bete enligt denna lag, om rikets säkerhet eller 
landets försvar kräver det, eller om den all-
männa ordningen eller förhållandena till 
främmande makter skulle kunna äventyras så 
att detta utgör ett hinder för samarbete. 

Ämbetsverket kan fatta beslut utan samar-
bete, om ämbetsverkets verksamhet skulle 
kunna äventyras så att detta utgör ett hinder 
för samarbete eller om det finns andra sär-
skilt vägande skäl som hindrar samarbete. Då 
ska ärendet behandlas i enlighet med 11 § 
utan dröjsmål efter det att det inte längre 
finns grunder för avvikelse från det normala 
förfarandet. Samtidigt ska det redogöras för 
orsakerna till det avvikande förfarandet. 

Ämbetsverket har inte sådan upplysnings-
plikt som föreskrivs i 28 § i ärenden där äm-
betsverket enligt 1 mom. kan fatta beslut utan 
samarbete. 
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42 § 

Avtalsrätt 

De parter som aves i 2 mom. kan ingå i 6 § 
1 mom. avsedda avtal som gäller företrädare 
för personalen samt genom avtal avvika från 
det som i denna lag föreskrivs om:   

1) samarbetsparterna enligt 6 och 7 §, 
2) initiativrätten enligt 9 §, 
3) rätten till tilläggsupplysningar enligt 

10 §,  
4) ärendenas behandling vid samarbetet en-

ligt 11 §, med undantag för ärenden som 
gäller en enskild tjänsteman, 

5) ärenden som enligt 12, 14 och 15 § om-
fattas av samarbetet, 

6) arbetsgivarens förhandlingsframställning 
enligt 16 §,  

7) fullgörandet av samarbetsskyldigheten 
enligt 20 §,  

8) den information arbetsgivaren ska lämna 
enligt 23 §, om informationen gäller färre än 
tio tjänstemän, 

9) handlingsplanerna och handlingsprinci-
perna för främjande av sysselsättningen en-
ligt 25 §,  

10) förhandlingsskyldighetens innehåll en-
ligt 26 §, 

11) fullgörandet av samarbetsskyldigheten 
enligt 27 §, 

12) arbetsgivarens upplysningsplikt enligt 
28 §,  

13) protokollföringen av samarbetet enligt 
36 §,  

14) arbetsgivarens informationsskyldighet 
enligt 37 § efter avslutat samarbete, 

15) anlitandet av sakkunniga enligt 38 §, 
16) befrielsen från tjänste- och arbetsupp-

gifter enligt 39 §.  
Sådana avtal som avses i 1 mom. kan för 

statens del ingås av statens avtalsmyndighe-
ter, frånsett statens förhandlingsmyndighet 
som avses i lagen om statens tjänstekollek-
tivavtal (664/1970), samt för tjänstemännens 
och arbetstagarnas del av sådana riksomfat-
tande registrerade föreningar till vars egent-
liga ändamål det hör att bevaka tjänstemän-
nens och arbetstagarnas intressen i tjänste- 
och arbetsavtalsförhållanden och som till-
sammans i stor omfattning representerar den 
personal avtalet gäller. 

Angående avtal som avses i denna paragraf 
gäller det som bestäms om allmänna avtal i 
lagen om statens tjänstekollektivavtal. En ar-
betsgivare som är bunden av avtalet får inom 
avtalets tillämpningsområde också tillämpa 
bestämmelserna i avtalet på sådana tjänste-
män och arbetstagare som inte är bundna av 
avtalet. 

 
 
 

43 § 

Gottgörelse 

En arbetsgivare som vid uppsägning eller 
permittering av en tjänsteman eller vid över-
föring en tjänsteman till anställning på deltid 
uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att 
iaktta vad som föreskrivs i 21—27 §, ska 
åläggas att till den berörda tjänstemannen be-
tala en gottgörelse på högst 31 570 euro. 

Gottgörelsens storlek ska bestämmas med 
beaktande av allvaret i samarbetsskyldighe-
tens åsidosättande, arbetsgivarens förhållan-
den i allmänhet samt arten av den åtgärd som 
riktats mot tjänstemannen och hur länge hans 
eller hennes tjänsteförhållande varat.  

Om underlåtelsen med beaktande av alla 
omständigheter som inverkar på saken kan 
betraktas som ringa, behöver ingen gottgörel-
se dömas ut. 

Tjänstemannens rätt till gottgörelse förfal-
ler om talan medan tjänsteförhållandet varar 
inte väcks inom två år från utgången av det 
kalenderår under vilket rätten till gottgörelse 
uppkom. När tjänsteförhållandet upphört för-
faller rätten till gottgörelse om talan inte 
väcks inom två år efter det att tjänsteförhål-
landet upphörde. 

 
 
 

44 § 

Justering av gottgörelsebeloppet 

Maximibeloppet av den gottgörelse som 
avses i 43 § justeras genom förordning av 
statsrådet vart tredje år enligt förändringen i 
penningvärdet. 
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45 § 

Behandling av tvistemål och gottgörelseyr-
kanden 

Tvistemål och gottgörelseyrkanden som 
grundar sig på denna lag behandlas vid all-
män domstol. 

 
46 § 

Utvärdering 

Ämbetsverket ska årligen utvärdera det 
samarbete som avses i denna lag. 

 
47 § 

Styrning och rådgivning 

Tillämpningen och efterlevnaden av denna 
lag styrs av finansministeriet och av de hu-
vudavtalsorganisationer som företräder sta-
tens personal. 

 
48 § 

Framläggning 

Arbetsgivaren ska hålla denna lag och de 
avtal som avses i 42 § fritt tillgängliga för 
tjänstemännen på arbetsplatsen. 

 
 

49 § 

Brott mot samarbetsskyldighet inom ämbets-
verk 

En tjänsteman som företräder ämbetsverket 
såsom arbetsgivare och som uppsåtligen eller 
av grov oaktsamhet underlåter att iaktta eller 
bryter mot det som föreskrivs om ärendenas 
behandling vid samarbetet i 11 §, ämbetsver-
kets interna verksamhet i 12 §, överlåtelse av 
en rörelse i 17 §, anlitande av utomstående 
arbetskraft i 18 §, information till företrädar-
na för personalen i 19 §, ärenden som ska 
behandlas vid samarbetet i 31 §, samarbets-
förfarandet i 32 §, informationsskyldighet i 

37 §, rätt att anlita sakkunniga i 38 §, befriel-
se från tjänste- och arbetsuppgifter i 39 § el-
ler framläggning i 48 §, ska för brott mot 
samarbetsskyldighet inom ämbetsverk dömas 
till böter. Ansvarsfördelningen mellan de 
personer som företräder arbetsgivaren be-
stäms enligt de grunder som anges i 47 kap. 
7 § i strafflagen (39/1889). 

 
50 § 

Hänvisningar till strafflagen 

Bestämmelser om straff för kränkning av 
ett i 6 § 3 och 4 mom. avsett samarbetsom-
buds rättigheter finns i 47 kap. 4 § i straffla-
gen. 

Till straff för brott mot tystnadsplikten en-
ligt 40 § döms enligt 38 kap. 2 § 2 mom. i 
strafflagen, om inte gärningen utgör brott en-
ligt 40 kap. 5 § i strafflagen eller strängare 
straff för den föreskrivs någon annanstans i 
lag än i 38 kap. 1 § i strafflagen. 

 
51 §  

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den    20  . 
Genom denna lag upphävs lagen om sam-

arbete inom statens ämbetsverk och inrätt-
ningar (651/1988, den upphävda lagen). 

Om det någon annanstans i lagstiftningen 
hänvisas till bestämmelser i den upphävda 
lagen, ska denna lag tillämpas istället för 
dem.  

 
52 § 

Övergångsbestämmelser 

Ett avtal som avses i 15 § i den upphävda 
lagen får trots bestämmelserna i 42 § i denna 
lag tillämpas tills avtalets giltighetstid löper 
ut. 

Personal- och utbildningsplanen ska bring-
as i överensstämmelse med 14 § i denna lag 
under 2014. 

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft. 

————— 
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2. 

Lag 

om ändring av 47 kap. 4 § i strafflagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i strafflagen (39/1889) 47 kap. 4 §, sådan den lyder i lag 453/2007, som följer: 

 
47 kap. 

Om arbetsbrott 

4 § 

Kränkning av arbetstagarrepresentants rät-
tigheter 

En arbetsgivare eller en företrädare för 
denne som utan grund som bestäms i lag eller 
i ett arbets- eller tjänstekollektivavtal säger 
upp, annars avskedar eller permitterar en för-
troendeman, ett förtroendeombud som avses i 
13 kap. 3 § i arbetsavtalslagen (55/2001), en 
arbetarskyddsfullmäktig, en företrädare för 
personalen eller arbetstagarna som avses i la-

gen om personalrepresentation i företagens 
förvaltning (725/1990) eller i lagen om sam-
arbete inom finska företagsgrupper och 
grupper av gemenskapsföretag (335/2007) el-
ler ett samarbetsombud som avses i 8 § i la-
gen om samarbete inom företag (334/2007) 
eller i 3 § i lagen om samarbete mellan 
kommunala arbetsgivare och arbetstagare 
(449/2007) eller i 6 § i lagen om samarbete 
inom statens ämbetsverk och inrättningar (    
/    ) eller ombildar dennes anställningsförhål-
lande till anställningsförhållande på deltid 
ska, om gärningen inte utgör diskriminering i 
arbetslivet, för kränkning av arbetstagarre-
presentants rättigheter dömas till böter. 

——— 
Denna lag träder i kraft den       20  . 

————— 
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3. 

Lag 

om ändring av 80 § i inkomstskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 80 § 8 punkten, sådan den lyder i lag 366/2009, 

som följer: 
 

80 §  

Skattefria försäkringsersättningar och ska-
destånd  

Skattepliktiga ersättningar är inte 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) gottgörelse enligt 62 § i lagen om sam-
arbete inom företag (334/2007) enligt 21 § i 
lagen om samarbete mellan kommunala ar-
betsgivare och arbetstagare (449/2007) och 

enligt 43 § i lagen om samarbete inom sta-
tens ämbetsverk och inrättningar (    /    ), 
som arbetsgivaren till följd av försummelse 
av samarbetsskyldigheterna har betalat till en 
arbetstagare som sagts upp, permitterats eller 
överförts till anställning på deltid,  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den       20  . 
 

————— 
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4. 

Lag 

om ändring av 5 a. kap. 5 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) 5 a kap. 5 § 1 mom. 2 punkten, 

sådan den lyder i lag 312/2010, som följer: 
 
 

5 § 

Arbetskraftsmyndighetens skyldigheter 

I syfte att genomföra omställningsskyddet 
ska arbets- och näringsbyrån 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) informera om vilka tjänster, åtgärder och 
förmåner som står till buds samt för den of-
fentliga arbetskraftsservicens del bistå vid 
utarbetandet och genomförandet av en hand-

lingsplan enligt 49 § 1 och 2 mom. i lagen 
om samarbete inom företag (334/2007), en-
ligt 9 § 1 och 2 mom. i lagen om samarbete 
mellan kommunala arbetsgivare och arbets-
tagare (449/2007) samt enligt 25 § 1 och 
2 mom. i lagen om samarbete inom statens 
ämbetsverk och inrättningar (     /    ), 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den       20  . 
 

————— 
 

Helsingfors den 10 oktober 2013 

Statsminister 

JYRKI KATAINEN 

 
 
 

Förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen 
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Bilagor 
Parallelltexter 

 

2. 

Lag 

om ändring av 47 kap. 4 § i strafflagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i strafflagen (39/1889) 47 kap. 4 §, sådan den lyder i lag 453/2007, som följer: 
 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

47 kap. 

Om arbetsbrott 

4 § 

Kränkning av arbetstagarrepresentants rät-
tigheter 

En arbetsgivare eller en företrädare för 
denne som utan grund som bestäms i lag eller 
i ett arbets- eller tjänstekollektivavtal säger 
upp, annars avskedar eller permitterar en för-
troendeman, ett förtroendeombud som avses i 
13 kap. 3 § i arbetsavtalslagen (55/2001), en 
arbetarskyddsfullmäktig, en företrädare för 
personalen eller arbetstagarna som avses i la-
gen om personalrepresentation i företagens 
förvaltning (725/1990) eller i lagen om sam-
arbete inom finska företagsgrupper och grup-
per av gemenskapsföretag (335/2007) eller ett 
samarbetsombud som avses i 8 § i lagen om 
samarbete inom företag (334/2007) eller i 3 § 
i lagen om samarbete mellan kommunala ar-
betsgivare och arbetstagare (449/2007) eller 
ombildar dennes anställningsförhållande till 
anställningsförhållande på deltid skall, om 
gärningen inte utgör diskriminering i arbetsli-
vet, för kränkning av arbetstagarrepresen-
tants rättigheter dömas till böter. 
 

47 kap. 

Om arbetsbrott 

4 § 

Kränkning av arbetstagarrepresentants rät-
tigheter 

En arbetsgivare eller en företrädare för 
denne som utan grund som bestäms i lag eller 
i ett arbets- eller tjänstekollektivavtal säger 
upp, annars avskedar eller permitterar en för-
troendeman, ett förtroendeombud som avses i 
13 kap. 3 § i arbetsavtalslagen (55/2001), en 
arbetarskyddsfullmäktig, en företrädare för 
personalen eller arbetstagarna som avses i la-
gen om personalrepresentation i företagens 
förvaltning (725/1990) eller i lagen om sam-
arbete inom finska företagsgrupper och grup-
per av gemenskapsföretag (335/2007) eller 
ett samarbetsombud som avses i 8 § i lagen 
om samarbete inom företag (334/2007) eller i 
3 § i lagen om samarbete mellan kommunala 
arbetsgivare och arbetstagare (449/2007) el-
ler i 6 § i lagen om samarbete inom statens 
ämbetsverk och inrättningar (    /    ) eller 
ombildar dennes anställningsförhållande till 
anställningsförhållande på deltid ska, om 
gärningen inte utgör diskriminering i arbets-
livet, för kränkning av arbetstagarrepresen-
tants rättigheter dömas till böter. 

——— 
Denna lag träder i kraft den       20  . 
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3. 

Lag 

om ändring av 80 § i inkomstskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 80 § 8 punkten, sådan den lyder i lag 366/2009, 

som följer: 
 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

80 §  

Skattefria försäkringsersättningar och ska-
destånd  

Skattepliktiga ersättningar är inte 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) gottgörelse enligt 62 § i lagen om samar-
bete inom företag (334/2007) och enligt 21 § 
i lagen om samarbete mellan kommunala ar-
betsgivare och arbetstagare (449/2007), som 
arbetsgivaren till följd av försummelse av 
samarbetsskyldigheterna har betalat till en ar-
betstagare som sagts upp, permitterats eller 
överförts till anställning på deltid, 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

80 §  

Skattefria försäkringsersättningar och ska-
destånd  

Skattepliktiga ersättningar är inte 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) gottgörelse enligt 62 § i lagen om sam-
arbete inom företag (334/2007) enligt 21 § i 
lagen om samarbete mellan kommunala ar-
betsgivare och arbetstagare (449/2007) och 
enligt 43 § i lagen om samarbete inom sta-
tens ämbetsverk och inrättningar (    /    ), 
som arbetsgivaren till följd av försummelse 
av samarbetsskyldigheterna har betalat till en 
arbetstagare som sagts upp, permitterats eller 
överförts till anställning på deltid,  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den       20  . 

 
 
  



 RP 152/2013 rd  
  

 

55 

 
 
  

4. 

Lag 

om ändring av 5 a. kap. 5 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) 5 a kap. 5 § 1 mom. 2 punkten, 

sådan den lyder i lag 312/2010, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 
5 §  

Arbetskraftsmyndighetens skyldigheter 

I syfte att genomföra omställningsskyddet 
ska arbets- och näringsbyrån 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) informera om vilka tjänster, åtgärder och 
förmåner som står till buds samt för den of-
fentliga arbetskraftsservicens del bistå vid ut-
arbetandet och genomförandet av en hand-
lingsplan enligt 49 § 1 och 2 mom. i lagen om 
samarbete inom företag (334/2007) samt en-
ligt 9 § 1 och 2 mom. i lagen om samarbete 
mellan kommunala arbetsgivare och arbetsta-
gare (449/2007), 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 § 

Arbetskraftsmyndighetens skyldigheter 

I syfte att genomföra omställningsskyddet 
ska arbets- och näringsbyrån 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) informera om vilka tjänster, åtgärder och 
förmåner som står till buds samt för den of-
fentliga arbetskraftsservicens del bistå vid ut-
arbetandet och genomförandet av en hand-
lingsplan enligt 49 § 1 och 2 mom. i lagen 
om samarbete inom företag (334/2007), en-
ligt 9 § 1 och 2 mom. i lagen om samarbete 
mellan kommunala arbetsgivare och arbets-
tagare (449/2007) samt enligt 25 § 1 och 
2 mom. i lagen om samarbete inom statens 
ämbetsverk och inrättningar (     /    ), 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den       20  . 
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