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Lag
om ändring av 2 och 9 § i personalfondslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i personalfondslagen (934/2010) 2 och 9 § som följer:

2 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) personalfond en fond som ägs och förvaltas av personalen vid ett företag och vars

ändamål är att förvalta de resultat- eller vinstpremiebelopp som företaget betalat till fon-
den och de övriga medel som avses i denna lag,

2) personalfondsavsättning en penningprestation vars maximibelopp bestäms enligt
enhetliga principer och enligt det för alla medlemmar i fonden avsedda resultat- eller
vinstpremiesystemet i de företag och resultatenheter som omfattas av personalfonden,

3) personalfondsavsättningens tilläggsdel en sådan penningprestation som varje före-
tag eller resultatenhet som omfattas av personalfonden kan besluta om separat och som är
avsedd för en viss del av hela personalen vid det företag eller den resultatenhet som fattat
beslutet och vars maximibelopp under ett år kan vara högst lönesumman under en månad
för de medlemmar som får tilläggsdelen eller en månads lön för varje medlem,

4) personalgruppens företrädare de företrädare för personalen som avses i samarbets-
lagen (1333/2021), lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar
(1233/2013) och lagen om samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare i kommuner
och välfärdsområden (449/2007).

9 §

Förhandlingar om bildandet samt om personalfondsavsättningen och ändringar i den

När en personalfond planeras ska företaget och dess personal behandla bildandet av per-
sonalfonden samt det resultat- eller vinstpremiesystem som inbringar medel för personal-
fondsavsättningar och beräkningsgrunderna för det i dialog enligt 2 kap. i samarbetslagen
eller på det sätt som föreskrivs i lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrätt-
ningar eller lagen om samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare i kommuner och väl-
färdsområden.

Om de lagar som avses i 1 mom. inte är tillämpliga, ska de frågor som avses i det mo-
mentet behandlas på något annat sätt som företaget och dess personal kommer överens
om. Om arbetstagare som är anställda hos ett utländskt företag ska bli medlemmar i per-
sonalfonden, ska företaget iaktta motsvarande förfaringssätt som tillämpas i landet i fråga
eller så ska personalens påverkningsmöjligheter garanteras på något annat sätt.
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De förfaranden som avses i denna paragraf ska också iakttas om beräkningsgrunderna
för personalfondsavsättningen ändras.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

Helsingfors den 30 december 2021
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