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Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012

Lag om ändring av 2 kap. 4 § i arbetsavtalslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i arbetsavtalslagen (55/2001) 2 kap. 4 § 2 mom. 3 punkten och 4 mom., av dem 2 kap. 4 § 4 mom.
sådant det lyder i lag 707/2008, som följer:

2 kap.
Arbetsgivarens skyldigheter
4 §
Information om de centrala villkoren i arbetet

Informationen kan ges i en eller flera handlingar eller genom hänvisning till en lag eller ett kollektivavtal
som tillämpas i anställningsförhållandet. Av informationen skall åtminstone framgå

3) grunden för att ett arbetsavtal ingåtts för viss tid och den tidpunkt då avtalet upphör att gälla eller en
uppskattning av tidpunkten då avtalet upphör att gälla,

I fråga om hyrt arbete som avses i 1 kap. 7 § 3 mom. ska informationen ges på begäran av den hyrda
arbetstagaren också fastän det är fråga om ett avtal för en kortare tid än en månad. Informationen ska
innehålla uppgift om orsaken till och varaktigheten eller en uppskattning av varaktigheten för den
kundbeställning från användarföretaget som utgör bakgrunden till avtalet för viss tid samt en bedömning
av vilka andra motsvarande arbetsuppgifter än de som avtalats i arbetsavtalet för den hyrda arbetstagaren
dennes arbetsgivarföretag kan erbjuda.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
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Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex › Lagstiftning › Ursprungliga författningar › 2012 › 873/2012
Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller
medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.

http://www.finlex.fi/sv/
http://www.finlex.fi/sv/
http://www.finlex.fi/sv/laki/
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2012/
http://www.finlex.fi/sv/
http://www.finlex.fi/sv/laki/
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2012/

