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Lag
om ändring av lagen om sjöarbetsavtal

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om sjöarbetsavtal (756/2011) 1 kap. 10 §, 7 kap. 9 § och 8 kap. 5 §, av

dem 7 kap. 9 § sådan den lyder i lag 1449/2016, och
fogas till 8 kap. en ny 5 a § som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

10 §

Överlåtelse av rörelse

Med överlåtelse av arbetsgivarens rörelse avses överlåtelse av ett företag, en rörelse, en 
sammanslutning eller en stiftelse eller en funktionell del därav till en annan arbetsgivare, 
om den rörelse som överlåts och som bedrivits som huvud- eller sidoverksamhet eller den 
överlåtna delen efter överlåtelsen förblir oförändrad eller likartad.

Vid överlåtelse av rörelse övergår de rättigheter och skyldigheter som arbetsgivaren har 
till följd av de anställningsförhållanden som gäller vid tiden för överlåtelsen och de till an-
ställningsförhållandena anslutna anställningsförmånerna till rörelsens nya ägare eller 
innehavare.

Vad som föreskrivs i 2 mom. tillämpas inte i en situation där överlåtaren eller förvärva-
ren är etablerad utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet.

7 kap.

Allmänna bestämmelser om upphävande av arbetsavtal

9 §

Återanställande av arbetstagare

En arbetsgivare ska erbjuda arbete åt en tidigare arbetstagare som på grunder som anges 
i 8 kap. 3 eller 6 § har sagts upp och som fortfarande är arbetssökande vid arbets- och nä-
ringsbyrån, om arbetsgivaren inom fyra månader från det att anställningsförhållandet upp-
hörde behöver arbetstagare för samma eller liknande uppgifter som den uppsagda arbets-
tagaren hade utfört. Om anställningsförhållandet när det upphörde hade fortgått utan av-
brott minst tolv år, är tiden för återanställande emellertid sex månader.
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RÄTTELSE
Den märkta punkten har tillfogats som rättelse.
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Med avvikelse från 1 kap. 10 § 2 mom. gäller denna skyldighet på motsvarande sätt
även en sådan förvärvare av rörelse som avses i 1 kap. 10 §, om överlåtaren har sagt upp
arbetstagarens arbetsavtal så att det upphör att gälla före tidpunkten för överlåtelsen.

8 kap.

Grunder för uppsägning av arbetsavtal

5 §

Uppsägningsrätt i samband med överlåtelse av rörelse

Förvärvaren av en rörelse får inte säga upp en arbetstagares arbetsavtal enbart på grund
av överlåtelse av rörelse enligt 1 kap. 10 §.

När arbetsgivaren överlåter sin rörelse på det sätt som avses i 1 kap. 10 § får arbetsta-
garen utan iakttagande av den uppsägningstid som annars ska tillämpas i anställningsför-
hållandet eller oberoende av anställningsförhållandets längd säga upp arbetsavtalet så att
det upphör vid ingången av dagen för överlåtelsen, om arbetsgivaren eller den nya inne-
havaren av rörelsen har underrättat arbetstagaren om överlåtelsen senast en månad före da-
gen för överlåtelsen. Om arbetstagaren har underrättats om överlåtelsen senare, får han el-
ler hon säga upp sitt arbetsavtal så att det upphör vid ingången av dagen för överlåtelsen
eller senare, dock senast inom en månad från underrättelsen.

5 a §

Förvärvarens ansvar

Om ett arbetsavtal avslutas på grund av att arbetstagarens anställningsvillkor försämras
avsevärt till följd av överlåtelse av rörelse, anses arbetsgivaren vara ansvarig för att an-
ställningsförhållandet upphör.

————
Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2017. 
Lagens 7 kap. 9 § 2 mom. tillämpas inte på arbetsavtal som upphört att gälla innan den-

na lag trädde i kraft.
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