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Syftet med avhandlingen är att beskriva och analysera den gällande rätten inom temat 
permittering, och närmare granska områden där rättsläget visat sig vara oklart. I ljuset 
av lagstiftningen i arbetsavtalslagens 5 kap. definieras permittering, undersöks 
grunderna på vilka en arbetstagare kan permitteras och beskrivs förfarandesättet för 
permittering. Samarbetslagens 8 kap. och kollektivavtalsreglering granskas också i viss 
mån. Permittering av visstidsanställda arbetstagare har en central roll i avhandlingen, 
eftersom rättsläget inom området inte är klargjort. 
 
Bestämmelsen i arbetsavtalslagen om permittering av visstidsanställda arbetstagare är 
vagt skriven. Detta har lett till oklarhet kring frågan huruvida arbetsgivaren kan 
permittera en visstidsanställd arbetstagare på basis av ett avtalat uppsägningsvillkor 
och frågan om arbetsgivaren och en visstidsanställd arbetstagare kan komma överens 
om permittering. På grund av att varken lagstiftningen eller förarbeten för lagen är 
tillräckligt entydiga och detaljerade för att klargöra rättsläget, föreslår författaren att 
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rättspraxis i och med nya rättsfall bidra till klarläggande av rättsläget. För övrigt har 
lagstiftningen i arbetsavtalslagen lyckats med att definiera och reglera permittering på 
ett väsentligt sätt. 

Studier har visat att arbetstagarens verkliga möjlighet att påverka arbetsgivarens 
beslut om permittering, trots samarbetsförhandlingarna som stadgas i samarbetslagen 
8 kap., är liten. Slutsatsen av undersökningen är att samarbetsförhandlingarna trots 
allt är en viktig del av permitteringsförfarandet, eftersom de sätter upp en ram för 
vilken information arbetsgivaren skall ge arbetstagarna och hur informationen skall 
ges. 
De områden inom temat permittering, till exempel permitteringsordningen, som 
lagstiftningen inte reglerar, regleras ofta av kollektivavtal. Resultatet av avhandlingen 
är att systemet fungerar bra, eftersom kollektivavtalsregleringen lyckats skapa klarhet 
i dylika rättslägen. 
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1 INTRODUKTION 

Finanskrisen som fick sin början i USA hösten 2008 ledde till en global lågkonjunktur, 

och sedan dess har permittering varit ett aktuellt tema då allt fler arbetsgivare har varit 

tvungna att skära ner på arbetskraften.1 Enligt arbets- och näringsministeriets 

arbetsförmedlingsstatistik minskade antalet sysselsatta i Finland under år 2009 med 3 

procent och antalet arbetstimmar med 5,9 procent. Den långsammare nedgången i 

antalet sysselsatta tyder på att företagen har försökt minska antalet uppsägningar 

genom permitteringar.2 I slutet av december år 2009 var antalet permitterade som 

anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 40 000, vilket var 17 000 fler än år 2008.3 I 

slutet av december 2010 var antalet permitterade som anmält sig till arbets- och 

näringsbyråerna 23 000.4 Av dessa personer hade 15 000 inte gett information om sin 

bransch. Av de personer som specificerat sin bransch hörde de flesta till 

industribranschen med 2519 permitterade. Finansierings- och försäkringsbranschen 

hade nio personer permitterade, vilket var minst av alla branscher.5 

Med permittering avses att utförandet av arbete och betalningen av lön tillfälligt 

avbryts medan anställningsförhållandet i övrigt består. Permittering är ett medel för 

flexibilitet inom arbetsmarknaden som arbetsgivaren vid behov kan använda. Syftet 

med permittering är att undvika uppsägning av arbetstagare då arbetsgivaren på grund 

av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker har behov att skära ner på 

arbetskraften. 

Permittering är gynnsam ur både arbetsgivaren och arbetstagarens synvinkel. 

Arbetsgivaren kan med hjälp av permittering binda arbetstagare till sig, medan 

arbetstagarna med hjälp av permittering kan hålla fast vid sina arbeten. Trots att 

permittering anses gynna både arbetsgivaren och arbetstagaren, är arbetsparterna inte 

jämställda gällande permittering. Till exempel kan arbetsgivaren ensidigt permittera 

arbetstagaren, medan arbetstagaren inte kan önska att bli permitterad. Då 

arbetsgivaren ämnar säga upp en arbetstagare, skyddas arbetstagaren av 

                                                        
1 Saarinen 2009 s. 1  
2 http://www.stat.fi/til/vtp/2009/vtp_2009_2010-03-01_kat_001_sv.html 
3 http://stat.fi/til/tyti/2009/12/tyti_2009_12_2010-01-26_tie_001_sv.html 
4 http://stat.fi/til/tyti/2010/11/tyti_2010_11_2010-12-21_tie_001_sv.html 
5 Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik december 2010 s. 3  
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uppsägningsskyddet, men då arbetsgivaren ämnar permittera en arbetstagare, finns 

huvudsakligen inget permitteringsskydd.6 

1.1. Avhandlingens syfte  

Syftet med denna avhandling är att juridiskt definiera permittering, utreda 

permitteringsgrunderna och att undersöka permitteringsförfarandet. I avhandlingen 

undersöks och tas ställning till lagstiftningens relevans gällande permittering. 

1.2. Frågor att undersöka 

De två centrala teman som behandlas i avhandlingen är grunderna på vilka en 

arbetsgivare kan permittera arbetstagare och förfarandesättet som arbetsgivaren skall 

följa vid permittering av arbetstagare.  

I avhandlingen undersöks om arbetsavtalslagen har lyckats med att reglera 

permitteringsförutsättningarna tillräckligt tydligt eller om arbetsavtalslagen och dess 

motivering eventuellt borde preciseras för att uppnå klarhet. Speciellt arbetsgivarens 

ensidiga rätt att permittera arbetstagare behandlas. 

I kapitlet om permitteringsgrunder går jag in på arbetsgivarens ensidiga rätt att 

permittera arbetstagare och arbetsgivarens och arbetstagarens rätt att avtala om 

permittering. Permittering på uppsägningsgrunden, permittering vid minskning av det 

till buds stående arbetet och permittering som grundar sig på avtal undersöks. I 

avsnittet granskas också grunderna för att permittera företrädare för personalen, som 

inte kan permitteras på samma grunder som andra arbetstagare inom företaget. 

Permittering av visstidsanställda arbetstagare spelar en central roll i avhandlingen, 

eftersom lagstiftningen speciellt i detta avseende lämnat rum för tolkning och eftersom 

rättsläget är oklart. Detta trots att det till nya arbetsavtalslagen tillagts en 

specialbestämmelse, ArbAvtL 5 kap. 2 § 3 mom., om permittering av arbetstagare med 

tidsbestämda arbetsavtal. Inom rättslitteratur finns det oenighet gällande frågan om 

arbetsgivaren kan permittera en visstidsanställd arbetstagare som inte vikarierar för en 

ordinarie arbetstagare. Det som också förblivit oklart är om ArbAvtL 5 kap. 2 § 3 mom. 

                                                        
6 Företrädare för personalen och visstidsanställda arbetstagare har speciella permitteringsskydd. Se avsnitt 

3.5 och kapitel 6. 
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är semidispositiv, det vill säga om riksomfattande arbetsorganisationer kan avtala om 

annat än det som stadgas i bestämmelsen.  

I kapitlet om permittering av visstidsanställda arbetstagare undersöker jag 

förutsättningarna för att permittera arbetstagare som ingått ett tidsbestämt arbetsavtal 

med arbetsgivaren. Jag fördjupar mig speciellt i arbetsgivarens och den 

visstidsanställda arbetstagarens möjlighet att avtala om permittering och 

arbetsgivarens möjlighet att på grund av ett uppsägningsvillkor permittera en 

visstidsanställd arbetstagare. Förutom presentation av tolkningsalternativ och åsikter 

som diskuterats inom rättslitteratur, presenterar jag också min tolkning av rättsläget. 

I det avsnitt som behandlar permitteringsförfarandet granskas de rättsregler som 

formar förfarandet för permittering av arbetstagare. Till permitteringsförfarandet hör 

till exempel arbetsgivarens skyldighet att ge arbetstagarsidan uppgifter om den ämnade 

permitteringen och arbetstagarens rätt till att bli hörd. I avsnittet granskas också 

ordningen enligt vilken arbetstagare skall permitteras då arbetsgivaren har behov av att 

permittera flera arbetstagare på samma gång. 

Permittering är enligt mig ett intressant och aktuellt tema, eftersom statistiken visar att 

många arbetsgivare de senaste åren vid ekonomiska och produktionsmässiga 

svårigheter beslutat att med hjälp av permittering skära ner på arbetskraften. 

1.3. Avgränsningar 

Avhandlingens syfte är att juridiskt definiera permittering och utreda 

permitteringsförutsättningar, samt att undersöka permitteringsförfarandet. Att 

undersöka sambandet mellan permittering och utkomstskydd för arbetslösa hade varit 

intressant men skulle ha överskridit gränserna för avhandlingens syfte och därmed 

resulterat i en alltför omfattande avhandling. Därför utelämnas undersökningen om 

sambandet mellan permittering och utkomstskydd för arbetslösa. En permitterad 

arbetstagares socialskydd behandlas endast mycket kort i kapitel 5 som behandlar 

arbetstagarens position under permitteringen.  

Arbetsavtalslagen innehåller bestämmelser om ett särskilt uppsägningsskydd för vissa 

arbetstagare, till exempel gravida eller familjelediga arbetstagare, samt förtroendemän 

och förtroendeombud. I avhandlingen behandlas inte sambandet mellan de så kallade 
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familjepolitiska ledigheternas uppsägningsskydd och permittering. Att undersöka 

sambandet hade resulterat i en för omfattande avhandling. 

Ämnet begränsas till den privata sektorn och således behandlas inte permittering inom 

den offentliga sektorn. Orsaken till detta är att permittering i den offentliga sektorn är 

betydligt mer sällsynt än vad den är i den privata sektorn,7 samt att inkluderandet 

skulle resultera i en för omfattande avhandling. 

På grund av att permittering internationellt sett är en rätt så sällsynt åtgärd, behandlas 

permittering juridiskt endast inom finska anställningsförhållanden istället för att 

betrakta ämnet ur ett internationellt perspektiv. I andra EU-länder, så som till exempel 

Norge, Sverige och Tyskland, används också permittering men förutsättningarna för att 

permittera och genomföringen av den skiljer sig från reglerna i Finland. Många länder i 

Europa genomför permittering främst som en disciplinär åtgärd, det vill säga 

permittering på grund av en individuell orsak, medan detta i Finland numera är 

förbjudet.8 Detta beror på att permitteringsgrunden enligt ArbAvtL 5 kap. 2 § 1 mom. 

måste basera sig på ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker. Eftersom syftet med 

avhandlingen är att studera rättsläget i Finland, vore det irrelevant att införa en 

internationell jämförelse. Utländsk litteratur eller utländska rättsfall behandlas således 

inte i avhandlingen. 

I och med ovan nämnda avgränsningar kan avhandlingen fördjupas i undersökning av 

permittering av visstidsanställda arbetstagare. Avsnittet avgränsas så, att permittering 

av hyrda visstidsanställda arbetstagare inte behandlas. Kärnan i avsnittets 

frågeställning är om arbetsgivaren har rätt att permittera visstidsanställda arbetstagare 

som inte arbetar som vikarier för ordinarieanställda arbetstagare, och därmed är frågan 

om vem som anses vara en visstidsanställd arbetstagare inte relevant. 

1.4. Infallsvinkel, metod och källor 

Avhandlingen är en rättsdogmatisk utredning om den gällande rätten. Med hjälp av en 

tolkningsjuridisk infallsvinkel ämnar jag beskriva och utreda gällande rätt. Med 

gällande rätt avser jag de rättsregler som erkänns inom rättssystemet. Den 

huvudsakliga rättskällan för avhandlingen är arbetsavtalslagen. Med hjälp av 

arbetsavtalslagen undersöks förutsättningar och begränsningar för permittering av 

                                                        
7 Saarinen 2009 s. 4 
8 Saarinen 2009 s. 1-3 
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arbetstagare. I kapitel 4, som handlar om permitteringsförfarande, granskas också 

lagstiftningen i samarbetslagen. De områden inom permittering som inte regleras av 

lagstiftning regleras ofta av kollektivavtal, och därmed undersöks också 

kollektivavtalsreglering. Kollektivavtalsreglering bildar dock inte en stark källa för 

avhandlingen. 

Med hjälp av lagstiftning, dess förarbeten och rättspraxis har jag för avsikt att klargöra 

rättsläget och motivera de slutsatser jag kommer till. I avhandlingen behandlas 

rättspraxis från allmänna domstolar och arbetsdomstolen. Tingsrätten, hovrätten och 

högsta domstolen är allmänna domstolar9, medan arbetsdomstolen är en 

specialdomstol som handlägger och avgör tvistemål som berör arbets- och 

tjänstekollektivavtal.10 I vissa delar av arbetet jämförs den nuvarande arbetsavtalslagen 

med den tidigare arbetsavtalslagen från 1970 gällande permittering.  

Eftersom permittering internationellt sett är en rätt så okänd åtgärd, omfattar inte EU-

lagstiftningen specifika bestämmelser om permittering. Det finns inga centrala direktiv 

gällande permittering, men EU-direktivet 2002/14/EG, som behandlar information till 

och samråd med arbetstagare i den Europeiska gemenskapen, påverkar dock indirekt 

permitteringsförfarandet i Finland. Direktivet har implementerats i samarbetslagen 

som förnyades år 2007.11 Bestämmelserna om de uppgifter som arbetsgivaren skall ge 

vid personalminskning eller övervägande av personalminskning grundar sig på EU-

direktivet om kollektiva uppsägningar (98/59/EG).12 I avhandlingen behandlas endast 

kort tillämpning av de ovan nämnda direktiven i samarbetsförfarandet.  

En betydelsefull rättskälla för avhandlingen bildar också arbetsrättslig litteratur som 

allmänt behandlar arbetsavtalslagen, samt litteratur som specifikt behandlar 

permittering av arbetstagare. 

1.5. Avhandlingens uppbyggnad 

I avhandlingen undersöks främst innehållet i ArbAvtL 5 kap., huvudsakligen i samma 

ordning som bestämmelserna finns i lagen. Permittering av visstidsanställda 

arbetstagare behandlas inte enligt dispositionen i arbetsavtalslagen, eftersom jag i 

avsnittet om permittering av visstidsanställda arbetstagare går djupare in på tolkning 

                                                        
9 http://www.oikeus.fi/7800.htm 
10 http://www.oikeus.fi/tyotuomioistuin/20058.htm 
11 Saarinen 2009 s. 7 
12 Hietala & Kaivanto 2007 s. 116 
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av rättsläget. Permittering av visstidsanställda arbetstagare behandlas således i de sista 

kapitlen av avhandlingen. 

Avhandlingen börjar med att i kapitel 2 definiera permittering och redogöra för 

permitteringens syfte. I kapitlet diskuteras också permitteringens roll som ett medel för 

flexibilitet på arbetsmarknaderna. Grunderna på vilka en arbetsgivare har rätt att 

permittera en arbetstagare behandlas i kapitel 3; Permittering på uppsägningsgrunden, 

permittering vid minskning av det till buds stående arbetet och permittering som 

grundar sig på avtal undersöks. I kapitel 3 behandlas också permittering av företrädare 

för personalgrupper och permittering som en disciplinär åtgärd. 

Permitteringsförfarandet behandlas i kapitel 4, där förfarandet indelas i de företag som 

följer arbetsavtalslagen och de företag som följer samarbetslagen vid permittering av 

arbetstagare. I detta avsnitt granskas också ordningen enligt vilken arbetstagare skall 

permitteras då arbetsgivaren har behov av att permittera flera arbetstagare på samma 

gång. Arbetstagarens position som en permitterad arbetstagare behandlas i kapitel 5. I 

kapitlet behandlas arbetstagarens skyldigheter och rättigheter, återupptagande av 

arbetet efter permitteringen och upphörande av en permitterad arbetstagares 

anställningsförhållande. 

I kapitel 6 och 7 belyses permittering av visstidsanställda arbetstagare. Eftersom 

visstidsanställda arbetstagare enligt arbetsavtalslagen har ett särskilt 

permitteringsskydd, går jag djupare in på permittering av dylika arbetstagare. Jag 

fördjupar mig särskilt i problematiken gällande förutsättningar för att permittera 

visstidsanställda arbetstagare. Till sist kommer jag på basis av undersökningen till en 

slutsats om lagstiftningen lyckats skapa begränsningar och förutsättningar för att 

permittera arbetstagare och om det vore relevant att reformera lagstiftning om 

permittering. I kapitel 8 sammanfattar jag avhandlingen. 
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2 PERMITTERING: DEFINITION OCH SYFTE 

Enligt ArbAvtL 5 kap. 1 § 1 mom. avses med permittering att utförandet av arbete och 

löneutbetalningen tillfälligt avbryts medan anställningsförhållandet i övrigt består. 

Fastän huvudskyldigheterna i anställningsförhållandet vilar under permitteringen, 

fortgår parternas övriga rättigheter och skyldigheter. Till dessa hör bland annat 

arbetstagarens rätt att ta emot arbete under permitteringen, rätt att säga upp 

arbetsavtalet och skyldighet att följa lojalitetsplikten.13 

Ur ArbAvtL 5 kap 2 §, som fastställer permitteringsgrunder, framgår att permittering 

kan genomföras endast på ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker. Tanken 

bakom permittering är att undvika uppsägning av anställningsförhållandet vid 

tillfälliga svårigheter och ordernergångar, om det finns en välgrundad anledning att tro 

att svårigheterna kan övervinnas.14 Permitteringen ses ur arbetstagarens synvinkel som 

ett lindrigare alternativ för en uppsägning.15 

Permittering definieras i ArbAvtL 5 kap. 1 §. Paragrafen är tvingande, så det är inte 

möjligt att avvika från paragrafens bestämmelser genom att avtala om annat genom 

kollektivavtal eller arbetsavtal. Definitionen av permittering kan avtalas om endast till 

arbetstagarens fördel.16 Permittering definierades första gången i finsk lagstiftning i 

arbetsavtalslagen år 1971, men termen permittering har använts sedan 1950-talet på 

arbetsmarknaderna.17 Permittering har i praktiken utvecklats redan länge på de finska 

arbetsmarknaderna, först inom företag och sedan genom kollektivavtal. Permittering i 

samband med avslutande av arbetsavtal eller som alternativ till uppsägning av 

arbetsavtal har funnits längre än uppsägningsskyddet. Ursprungligen har permittering 

varit ett sätt för arbetsgivarna att binda arbetstagarna till sina företag när arbetsgivarna 

på grund av tillfälliga orsaker inte haft möjlighet att erbjuda arbete och betala lön.18 

Permittering genomförs antingen som en ensidig åtgärd från arbetsgivarens sida, eller 

på arbetsgivarens initiativ genom avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.19 Om 

utförandet av arbete och löneutbetalningen tillfälligt avbryts på arbetstagarens initiativ, 

                                                        
13 Se kapitel 5 
14 Bruun & von Koskull 2006 s. 122 
15 Koskinen 2006 s. 7 
16 Hietala & Kahri & Kairinen & Kaivanto 2008 s. 234 
17 Saarinen 2009 s. 2 
18 Tiitinen & Kröger 2008 s. 343 
19 Moilanen 2008 s. 175 
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gäller inte bestämmelserna i arbetsavtalslagens 5 kapitel. Detta beror på att 

permittering, så som stadgad i arbetsavtalslagens 5 kapitel, alltid genomförs på 

arbetsgivarens initiativ. Då utförandet av arbete och löneutbetalningen tillfälligt 

avbryts på arbetstagarens initiativ, tillämpas ändå för övrigt arbetsavtalslagens 

bestämmelser. Som exempel kan nämnas arbetstagarens lojalitetsplikt och förbud att 

ingå ett annat arbetsavtal som innebär konkurrerande verksamhet för arbetsgivaren.20 

Situationer där löneutbetalningen och utförandet av arbete tillfälligt avbryts medan 

anställningsförhållandet i övrigt består, men på andra grunder än de som stadgas i 

arbetsavtalslagens 5 kapitel, faller utanför ramen för permittering. Sådana situationer 

kan vara till exempel studieledighet eller familjeledighet.21 När utförandet av arbete och 

skyldigheten att betala lön tillfälligt avbryts, men faller utanför ramen för permittering 

så som stadgas i arbetsavtalslagen, har arbetstagaren inte rätt till utkomstskydd för 

arbetslösa.22 

Även flera kollektivavtal innehåller bestämmelser om permittering, men det finns 

regler för vad man får avtala om. Den nya gällande arbetsavtalslagen från 2001 

inskränkte definitionen av permittering. Numera tillåter arbetsavtalslagen inte till 

exempel disciplinär permittering, det vill säga permittering på grund av disciplinär 

orsak. En arbetsgivare kan dock använda permittering som bestraffning eller som en 

disciplinär åtgärd om det berättigas genom någon annan lag eller genom 

kollektivavtal.23 

2.1. Form och giltighetstid 

Enligt ArbAvtL 5 kap. 2 § 1 mom. kan en permittering genomföras antingen genom att 

helt avbryta utförandet av arbete eller genom att förkorta arbetstagarens ordinarie 

arbetstid. Formen beror på i vilken mån permitteringen är nödvändig med tanke på 

grunden för permitteringen. Då permitteringen genomförs på heltid avbryts utförandet 

av arbetet och löneutbetalningen helt och hållet.24 Detta innebär att arbetstagaren utan 

uppehåll är utan arbete i minst en kalendervecka, det vill säga minst från måndag till 

fredag.25 Då permitteringen genomförs partiellt förkortas arbetstagarens ordinarie 

                                                        
20 Tiitinen & Kröger 2008 s. 344 
21 Kairinen 2009 s. 378 
22 Rautiainen 2007 s. 160 
23 Kairinen 2009 s. 378 
24 Hietala & Kahri & Kairinen & Kaivanto 2008 s. 234 
25 Nieminen 2011 s. 43 
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arbetstid tillfälligt.26 Under partiell permittering, till exempel då arbetstagaren arbetar 

på halvtid istället för heltid, betalas lön endast för den mängd arbete som arbetstagaren 

utför.27 Partiell permittering skall inte förväxlas med ombildning av 

anställningsförhållande till anställningsförhållande på deltid, som innebär att 

arbetstagarens arbetstider ändras permanent.28 För en dylik åtgärd förutsätts i ArbAvtL 

7 kap. 11 § att arbetsgivaren har en uppsägningsgrund och att arbetsgivaren skall iaktta 

uppsägningstiden. Förhållandet mellan ombildning till anställningsförhållande på 

deltid och partiell permittering kan vara besvärlig, speciellt ur arbetstagarens 

synvinkel, i det fall att arbetsgivaren inte är tydlig med orsaken till att arbetstagarens 

arbetstimmar minskas.29 I denna avhandling behandlas ovan nämnda problematik inte. 

Permittering kan också genomföras så, att flera arbetstagare permitteras i tur och 

ordning för viss tid.30 

Enligt ArbAvtL 5 kap. 1 § 1 mom. kan permitteringen gälla tills vidare eller för viss tid. 

Längden på permitteringen beror på vilken grund arbetsgivaren permitterar 

arbetstagaren på. Huvudsaken är att permitteringen inte kan vara längre än vad som är 

nödvändigt för permitteringsgrunden.31 Om permitteringen genomförs tills vidare, 

måste arbetsgivaren alltid ha en giltig uppsägningsgrund. Om grunden för 

permitteringen är tillfällig minskning av arbetet, är den maximala tiden för 

permitteringen 90 dagar åt gången. Om arbetsgivaren efter permitteringen fortfarande 

inte har möjlighet att erbjuda arbete, kan det bli aktuellt med uppsägning eller en ny 

permittering.32 

2.2. Permittering och flexibilitet 

Arbetsgivarens möjlighet att permittera arbetstagare vid ekonomiska och 

produktionsmässiga svårigheter är exempel på flexibilitet på arbetsmarknaden. Med 

hjälp av permittering kan arbetsgivaren hålla fast vid sina arbetstagare medan 

arbetstagaren kan hålla fast vid sitt arbete. Istället för att säga upp arbetstagare vid 

minskning av det till buds stående arbetet, kan arbetsgivaren permittera arbetstagare. 

På detta sätt kan arbetstagarna återuppta sina arbeten efter permitteringen, och 

                                                        
26 Hietala & Kahri & Kairinen & Kaivanto 2008 s. 234 
27 Kairinen 2009 s. 378 
28 Nieminen 2011 s. 43 
29 Tiitinen & Kröger 2008 s. 347 
30 Se Saarinen 2007 s. 304, som använder den finska benämningen ”vuorolomauttaminen”. 
31 Kairinen 2009 s. 378  
32 Hietala & Kahri & Kairinen & Kaivanto 2008 s. 239-240 
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arbetsgivaren behöver inte söka ny arbetskraft. Eftersom arbetsgivaren istället för att 

säga upp arbetstagare kan permittera dem, ökar också flexibiliteten på 

anställningstryggheten.33  

I riksdagshandling (E 143/2006 s. 6) konstateras att flexibilitet på arbetsmarknaderna 

är viktigt och att flexibiliteten inte bör begränsas till atypiska anställningsförhållanden 

eller andra anställningsförhållanden som kan likställas med dessa. Regler i relation till 

anställningsförhållanden som gäller tills vidare kan också främja flexibiliteten. Som 

exempel ges permittering av arbetstagare då arbetsgivaren har ekonomiska eller 

produktionsmässiga problem. I riksdagshandlingen konstateras vidare att permittering 

är ett lämpligt medel för att upprätthålla bestående anställningsförhållanden, speciellt i 

branscher där omständigheterna resulterar i att flexibilitet behövs tillfälligt. I Finland 

ses diskussionen om flexibilitet och säkerhet, det vill säga flexicurity, som viktig. 

Fördelen med att under recession permittera arbetskraft istället för att säga upp den är 

att arbetstagarna behåller sina arbetsplatser och att arbetsgivaren undviker 

rekryterings- och skolningskostnader efter recessionen.34 Enligt Boldt & Laine (2001) 

är partiell permittering, det vill säga förkortning av arbetstagarens ordinarie arbetstid, 

speciellt gynnsam. Om arbetsgivaren samtidigt permitterar flera arbetstagare partiellt, 

kan arbetsgivaren undvika uppsägning eller permittering på heltid. I en sådan här 

situation utförs hopräknat samma mängd arbetstimmar som i en situation där 

arbetsgivaren skulle ha sagt upp eller på heltid permitterat arbetstagare. Fördelen med 

att tillfälligt förkorta på flera arbetstagares ordinarie arbetstid istället för att säga upp 

eller på heltid permittera arbetskraft, är förutom rekryterings- och skolningskostnader 

också arbetstagarnas motivation till skolning. En annan fördel är att partiell 

permittering delar på recessionens anpassningskostnader mellan arbetstagarna och att 

inkomstfördelningen blir rättvisare.35 

2.2.1. Omställningsskyddet 

Omställningsskyddet är arbets- och näringsbyråns verksamhetsmodell eller 

åtgärdsmodell vars syfte är att hjälpa uppsagda och permitterade arbetstagare att få 

nytt arbete. Idén är att främja sysselsättningen; processen att få nytt jobb försnabbas 

                                                        
33 Joustavuuden ja turvallisuuden yhdistäminen Suomen työmarkkinoilla 2007 s. 6 
34 Boldt & Laine 2001 s. 19 
35 Boldt & Laine 2001 s. 19-20 
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och den professionella skickligheten upprätthålls och förbättras.36 Med hjälp av 

verksamhetsmodellen effektiviseras samarbetet mellan arbetsgivaren, arbetstagare och 

arbets- och näringsbyråer. I och med omställningsskyddet ökar den permitterade 

arbetstagarens trygghet.37 

Åtgärdsmodellen togs i bruk år 2005. Från och med år 2009 utvidgades modellen till 

att bättre än tidigare omfatta visstidsanställda arbetstagare och arbetstagare som är 

eller har varit mer än 180 dagar permitterade. Omställningsskyddet omfattar 

arbetstagare som permitteras för minst 180 dagar, arbetstagare som utan avbrott varit 

permitterade i 180 dagar och arbetstagare som säger upp sig efter att ha varit 

permitterade utan avbrott i minst 200 dagar. Förutsättningen är att arbetstagaren 

arbetat för samma eller olika arbetsgivare i minst tre år.38  

Till åtgärdsmodellen ingår avlönad ledighet i syfte att söka nytt arbete och effektiverad 

informationsförmedling från arbetsgivarens sida. Därtill hör uppgörning av en 

sysselsättningsfrämjande handlingsplan i samarbete med företagets personal och 

uppgörning av sysselsättningsplaner i samarbete med arbets- och näringsbyrån till 

modellen. En permitterad arbetstagare som omfattas av åtgärdsmodellen får också 

förhöjd arbetslöshetsersättning, om han eller hon tar del i avtalade åtgärder enligt 

sysselsättningsplanen.39 

                                                        
36 http://mol.fi/mol/fi/01_tyonantajat/06_muutosturva_henkvahentaminen/index.jsp 
37 Arbets- och näringsbyråns broschyr 2010 s. 2-3 
38http://www.mol.fi/mol/se/00_arbetssokande/07_arbetsloshet/03_omstallningsskydd_uppsagda/index

.jsp 
39 www.yrittajat.fi 
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3 GRUNDER FÖR PERMITTERING 

Enligt ArbAvtL 5 kap. 2 § 1 mom. godkänns som permitteringsgrund endast att arbetet 

minskat eller att arbetsgivarens förutsättningar att erbjuda arbete har försämrats av 

ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker. Även före den nuvarande 

arbetsavtalslagen trädde i kraft var permitteringsgrunden huvudsakligen ekonomiska 

orsaker eller produktionsorsaker.40 En arbetsgivare kan inte längre permittera en 

arbetstagare på en hävnings- eller uppsägningsgrund som beror på arbetstagarens 

person, det vill säga permittera en arbetstagare på en individuell uppsägningsgrund. 

Detta beror på att arbetsgivaren inte har rätt att använda permittering som bestraffning 

eller som en disciplinär åtgärd, om det inte berättigas genom någon annan lag eller 

genom ett kollektivavtal.41 

Den viktigaste bestämmelsen om permitteringsgrunder är ArbAvtL 5 kap. 2 §. Också i 

kollektivavtal brukar permitteringsgrunderna definieras så, att de bestäms ”enligt 

lagen” 42, även om arbetsgivarnas och arbetstagarnas riksomfattande föreningar enligt 

ArbAvtL 13 kap. 7 § får avtala om permitteringsgrunderna som anges i 5 kap. 2 § 1 

mom. 2 pt. och 2 mom. Om permitteringen kommer att gälla tills vidare, det vill säga 

under en obestämd tidsperiod eller mer än 90 dagar, så förutsätts i ArbAvtL 5 kap. 2 § 1 

mom. att det alltid skall finnas en kollektiv uppsägningsgrund. Om permitteringen 

däremot varar högst 90 dagar, kan permitteringen vid tillfällig minskning av det till 

buds stående arbetet genomföras fastän det inte finns en kollektiv uppsägningsgrund. 

I detta kapitel behandlar jag först permittering på en kollektiv uppsägningsgrund och 

sedan permittering på grund av tillfällig minskning av det till buds stående arbetet. 

Sedan går jag in på permittering som grundar sig på avtal och permittering av 

företrädare för personalgrupper. Till sist behandlar jag permittering som en disciplinär 

åtgärd. Grundera för att permittera visstidsanställda arbetstagare behandlar jag i 

kapitel 6 och 7, eftersom det för permittering av sådana här arbetstagare finns en 

särskild bestämmelse i ArbAvtL 5 kap. 2 § 3 mom., och eftersom jag i kapitel 6 och 7 

djupare går in på förutsättningarna för att permittera visstidsanställda arbetstagare. 

                                                        
40 Kairinen 2009 s. 379 
41 Hietala & Kahri & Kairinen & Kaivanto 2008 s. 239 
42 Saarinen 2009 s. 15 
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3.1. Permittering på kollektiv uppsägningsgrund 

I ArbAvtL 5 kap. 2 § 1 mom. 1 pt. stadgas grunderna för permittering som genomförs 

tills vidare. Enligt bestämmelsen kan arbetsgivaren permittera en arbetstagare, 

förutsatt att arbetsgivaren har i arbetsavtalslagens 7 kap. 3 § avsedda ekonomiska 

orsaker eller produktionsorsaker att säga upp arbetsavtalet. Om det finns en grund att 

säga upp arbetsavtalet, kan arbetsgivaren permittera en arbetstagare för mer än 90 

dagar. 

Då det finns en kollektiv uppsägningsgrund att säga upp arbetsavtalet, är arbetsgivaren 

inte tvungen att permittera arbetstagaren istället för att säga upp henne eller honom. 

Permittering är alltså en så kallad ”frivillig åtgärd” från arbetsgivarens sida när det 

finns en kollektiv uppsägningsgrund.43 Tanken bakom permittering på 

uppsägningsgrunden är att permittering anses vara ett lindrigare alternativ för 

arbetstagaren än uppsägning av arbetsavtalet. Arbetsgivarens rätt att permittera 

arbetstagaren på uppsägningsgrunden gäller också vid saneringsförfarande och 

överlåtelse.44 

Enligt ArbAvtL 7 kap. 3 § får arbetsgivaren säga upp ett arbetsavtal om det arbete som 

arbetsgivaren har att erbjuda har minskat väsentligt och varaktigt av ekonomiska 

orsaker eller produktionsorsaker eller av orsaker i samband med omorganisering av 

arbetsgivarens verksamhet. I regeringspropositionen (RP 157/2000 s. 85) för lagen 

konstateras att även omorganisering av arbetsgivarens verksamhet är en grund för 

permittering, fastän det i ArbAvtL 5 kap. 2 § 1 mom. inte nämns något om 

omorganisering av arbetsgivarens verksamhet vid minskning av det till buds stående 

arbetet. 

Om arbetstagaren kan placeras i eller omskolas för andra uppgifter på det sätt som 

anges i ArbAvtL 7 kap. 4 §, får arbetsgivaren varken säga upp eller permittera 

arbetstagaren. Arbetsgivarens skyldighet att erbjuda annat arbete eller utbildning 

behandlas närmare i avsnitt 3.3. 

                                                        
43 Tiitinen & Kröger 2008 s. 347 
44 Rautiainen & Äimälä 2007 s. 161-162 
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3.2. Permittering vid tillfällig minskning av det till buds stående arbetet 

Arbetsgivaren kan fatta ett ensidigt beslut om permittering då det till buds stående 

arbetet har minskat tillfälligt. Enligt ArbAvtL 5 kap. 2 § 1 mom. 2 pt. får arbetsgivaren 

permittera en arbetstagare, om 

“arbetet eller arbetsgivarens förutsättningar att erbjuda arbete har minskat tillfälligt 
och arbetsgivaren skäligen inte kan ordna annat lämpligt arbete för arbetstagaren eller 
sådan utbildning som motsvarar arbetsgivarens behov; arbetet eller förutsättningarna 
för erbjudande av arbete anses ha minskat tillfälligt som grund för permittering, om de 
enligt uppskattning varar högst 90 dagar.” 

En permittering som gäller för viss tid kan alltså vara högst 90 dagar och kan 

genomföras på lättare grunder än en permittering som gäller tills vidare.45 Tröskeln att 

permittera för viss tid är lägre än tröskeln att permittera för tills vidare eller att säga 

upp arbetsavtalet. Detta framgår vid jämförandet av lagtexter. Stadgandet i paragrafen 

om ordnandet av “annat lämpligt arbete” avser inte skyldigheten att omplacera eller 

ordna utbildning så som menat i ArbAvtL 7 kap. 4 §. Då arbetsgivaren permitterar en 

arbetstagare för viss tid, är skyldigheten att erbjuda arbete eller ordna utbildning inte 

lika omfattande som då arbetsgivaren permitterar en arbetstagare för tills vidare.46 

I ArbAvtL 5 kap. 2 § 1 mom. nämns inte exakt i vilken mån arbetet skall ha minskat för 

att arbetsgivaren skall ha en grund att permittera arbetstagaren, men det är klart att en 

mycket liten minskning av arbetet inte utgör en giltig permitteringsgrund. 

Arbetsgivaren kan nämligen enligt ArbAvtL 5 kap. 2 § 1 mom. permittera en 

arbetstagare endast i den mån som är nödvändig för permitteringsgrunden.  

Minskningen av arbetet bedöms enligt arbetsgivarens möjlighet att på allmän nivå 

erbjuda arbete, inte enligt arbetsgivarens möjlighet att erbjuda arbete åt den enskilda 

arbetstagaren. Detta leder till att arbetsgivaren kan permittera en arbetstagare på basis 

av tillfällig minskning av det till buds stående arbetet, även om det arbetet som 

arbetstagaren i fråga har utfört inte har minskat.47 Det att minskningen av arbete 

behandlas på företagets, fabrikens eller produktionsenhetens allmänna nivå går ihop 

med kollektivavtalsreglering av permitteringsordningen. Bestämmelser om 

permitteringsordningen reglerar ordningsföljden enligt vilken arbetstagare skall 

permitteras. Till exempel är arbetstagare som arbetat en lång tid för arbetsgivaren i en 

                                                        
45 Moilanen 2008 s. 175 
46 Kairinen 2009 s. 379 
47 Rautiainen & Äimälä 2007 s. 162-163 
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bättre position än arbetstagare som nyligen anställts av företaget, oberoende av vilken 

arbetstagares arbete som minskat.48 

I arbetsavtalslagen nämns inte något om orsaken till att det till buds stående arbetet 

minskat. Orsaken till att det till buds stående arbetet minskat kan bero på inre eller 

yttre faktorer. Yttre faktorer som kan påverka är till exempel minskad efterfrågan på 

företagets produkter eller tjänster, föråldrade produkter eller ökad konkurrans inom 

branschen. Inre faktorer som kan påverka är till exempel omorganisering av 

arbetsgivarens verksamhet eller brist på råvaror.49   

Riksomfattande arbetsorganisationer kan med hjälp av kollektivavtal avtala om 

justering av bestämmelserna i ArbAvtL 5 kap. 2 § 2 mom., vilket betyder att det är 

möjligt att avtala om sådant som minskar på arbetstagarens lagskydd. Permitteringens 

maximitid, det vill säga 90 dagar, får förlängas men inte hur mycket som helst. Detta 

framgår ur ArbAvtL 13 kap. 7 §. Ur regeringspropositionen (RP157/2000 s. 86) framgår 

att en permittering som gäller för viss tid kan förlängas med hjälp av ett nytt beslut 

eller avtal. I vissa fall är det till och med möjligt att på förhand permittera en 

arbetstagare för längre än 90 dagar, eftersom gränsen på 90 dagar är avsedd som ett 

“flexibelt mått”. I regeringspropositionen anges inte närmare med hur lång tid 

permitteringen kan förlängas, men uppenbarligen kan arbetsgivaren tänja ut gränsen 

på 90 dagar med högst en till två veckor.50 

3.3. Arbetsgivarens skyldighet att erbjuda arbete eller ordna utbildning  

Enligt ArbAvtL 5 kap. 2 § 1 mom. måste arbetsgivaren före beslut om permittering ta 

reda på om det finns möjlighet till att erbjuda annat jobb eller ordna utbildning för 

arbetstagaren. Om något av dessa alternativ är möjligt, får arbetsgivaren inte 

permittera arbetstagaren.  

Om arbetstagaren blir permitterad tills vidare, är arbetsgivaren enligt ArbAvtL 5 kap. 1 

§ 1 mom. skyldig att vid möjligt tillfälle erbjuda arbetstagaren arbete eller ordna 

utbildning. Skyldighet att erbjuda arbete och ordna utbildning regleras i ArbAvtL 7 kap. 

4 §. Denna skyldighet börjar efter att arbetstagaren fått permitteringsbesked och varar 

under hela tiden för permitteringen. Om arbetstagaren permitteras för viss tid, är 

arbetsgivarens skyldighet att erbjuda annat arbete eller ordna utbildning inte lika 
                                                        
48 Rautiainen & Äimälä 2007 s. 163 
49 Rautiainen & Äimälä 2007 s. 163 
50 Saarinen 2009 s. 30 
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omfattande som den skyldighet som anges i ArbAvtL 7 kap. 4 §. Skyldigheten att 

erbjuda arbete och ordna utbildning bestäms i enlighet med arbetsgivarens 

verksamhetsförutsättningar i varje enskilt permitteringsfall.51 

3.4. Permittering som grundar sig på avtal 

 I ArbAvtL 5 kap. 2 § 2 mom. regleras arbetsgivarens och arbetstagarens möjlighet att 

avtala om permittering. I paragrafen fastställs att:  

“Medan anställningsförhållandet varar får arbetsgivaren och arbetstagaren, utan 
hinder av vad som bestäms i 1 mom. och i 4 § i detta kapitel, avtala om permittering för 
viss tid i de fall då det är behövligt på grund av arbetsgivarens verksamhet eller 
ekonomiska situation.” 

För att avtala om permittering behöver det inte finnas ett uppsägningsvillkor i 

arbetsavtalet. Det behöver inte heller finnas någon uppsägningsgrund eller tillfällig 

minskning av det till buds stående arbetet. Det räcker att det finns en orsak som har att 

göra med arbetsgivarens verksamhet eller ekonomiska situation.52 

Tillämpningsområdet för permittering på basis av avtal är således större än 

tillämpningsområdet för permittering på basis av ett uppsägningsvillkor, så länge som 

de andra förutsättningarna för att avtala om permittering av en visstidsanställd 

uppfylls. De andra förutsättningarna är till exempel arbetsgivarens och arbetstagarens 

enighet om behovet av permitteringen och permitteringens längd.53 

Ur regeringspropositionen (157/2000 s. 86) för lagen framgår att ett avtal om 

permittering kan ingås bara i de enskilda fallen och inte allmänt när arbetsavtalet 

ingås. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan alltså komma överens om permittering 

först då behovet av personalminskningen uppkommer, inte i förhand då arbetsavtalet 

ingås. Förutsättningen för permitteringen är att båda avtalsparterna är eniga om 

behovet för permitteringen på grund av arbetsgivarens verksamhet eller ekonomiska 

situation.54 

Permittering som grundar sig på avtal måste alltid ske på arbetsgivarens initiativ. Det 

att arbetstagaren själv önskar bli permitterad för viss tid är alltså inte en tillräcklig 

grund för permittering.55 Om arbetsgivaren och arbetstagaren på arbetstagarens 

                                                        
51 Hietala & Kahri & Kairinen & Kaivanto 2008 s. 240 
52 Saarinen 2009 s. 42 
53 Koskinen 2006 s.9 
54 Kairinen 2009 s. 381 
55 Rautiainen & Äimälä 2007 s. 160 
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initiativ tillfälligt vill avbryta skyldigheten att utföra arbete och betala lön, kan 

avtalsparterna komma överens om så kallad arbetsledighet.56 Under en arbetsledighet, 

till exempel studieledighet eller familjeledighet, har arbetstagaren inte rätt till 

utkomstskydd för arbetslösa.57 

Permittering som avtalas om kan endast gälla för viss tid, men giltighetstiden är inte 

begränsad. Arbetsgivaren och arbetstagaren behöver således inte begränsa 

permitteringen till att gälla högst 90 dagar, utan får fritt avtala om längden för 

permitteringen. Förutsättningen är att båda avtalsparterna är eniga om giltighetstiden. 

Orsaken till att avtalsrätten inte begränsas av skyddet som anges i grundlagens 18 § 3 

mom., som fastställer näringsfrihet och rätt till arbete, är att arbetsgivaren vid 

överenskommelse om permittering inte ensidigt avsätter arbetstagaren från sitt 

arbete.58 

Grunderna för att avtala om permittering återges mycket vagt i lagen och det finns inte 

heller någon precisering om detta i förarbeten för lagen. Då arbetsgivaren och 

arbetstagaren kommer överens om permittering, kan de också avtala om andra 

anmälningstider än de som stadgas i ArbAvtL 5 kap. 4 §. De kan till exempel förkorta 

på arbetsgivarens tidsfrist att utlämna ett permitteringsmeddelande.59 

3.5. Permittering av företrädare för personalgrupper 

Företrädare för personalen kan inte permitteras på samma grunder som andra 

arbetstagare inom företaget, eftersom dessa enligt arbetsavtalslagen har ett speciellt 

permitteringsskydd. Utgångspunkten är att företrädare för personalen har en starkare 

anställningstrygghet än andra arbetstagare. Orsaken härtill är att företrädarna i sitt 

arbete är tvungna att utreda svåra meningsskiljaktigheter och ofta hamnar i 

konfliktsituationer med arbetsgivaren. En företrädare har annars också på grund av sin 

position stor risk att hamna i problematiska situationer med arbetsgivaren. Syftet med 

specialbestämmelserna i lagstiftningen gällande arbetstagarrepresentanter är att 

förstärka representanternas position och försäkra deras möjlighet att utföra sina 

uppgifter och att skydda representanter från otillbörliga påtryckningar. 60 

                                                        
56 Saarinen 2009 s. 42 
57 Rautiainen 2007 s. 160 
58 Kairinen 2009 s. 381 
59 Tiitinen & Kröger 2008 s. 358 
60 Rusanen 2009 s. 271 
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3.5.1. Arbetsavtalslagen om permittering av företrädare 

I ArbAvtL 5 kap. 2 § 4 mom. fastställs att 

”Arbetsgivaren får permittera en förtroendeman som valts med stöd av ett 
kollektivavtal och ett förtroendeombud som avses i 13 kap. 3 § endast på de grunder 
som anges i 7 kap. 10 § 2 mom.” 

I ArbAvtL 7 kap. 10 § 2 mom. regleras arbetsgivarens rätt att säga upp en 

förtroendemans eller ett förtroendeombuds arbetsavtal. Arbetsgivaren får alltså 

permittera en förtroendeman eller ett förtroendeombud endast om arbetsgivaren skulle 

ha rätt att säga upp arbetsavtalet. I ArbAvtL 7 kap. 10 § 2 mom. konstateras att 

arbetsgivaren på grund av produktionsmässiga eller ekonomiska orsaker, på grund av 

uppsägning i anslutning till saneringsförfarande samt på grund av arbetsgivarens 

konkurs eller död kan säga upp en förtroendeman eller ett förtroendeombud  

”...endast om förtroendemannens eller förtroendeombudets arbete upphör helt och 
hållet och om arbetsgivaren inte kan ordna sådant arbete som motsvarar 
förtroendemannens eller förtroendeombudets yrkesskicklighet eller som annars är 
lämpligt eller omskola honom eller henne för annat arbete...” 

Bestämmelsen är tvingande och det är inte möjligt att avtala om något som skulle 

försvaga förtroendemannens eller förtroendeombudets uppsägningsskydd.61 Ur 

regeringspropositionen (RP157/2000 s. 87) för lagen framgår att huvudprincipen vid 

permittering av en förtroendeman och ett förtroendeombud är att han eller hon i 

praktiken skall permitteras till sist, förutsatt att hans eller hennes yrkeskunnighet och 

erfarenhet är tillräcklig för att klara av de kvarstående arbetsuppgifterna. 

Permitteringsskyddet gäller både permittering som genomförs tills vidare, permittering 

som gäller för viss tid och partiell permittering, det vill säga förkortad arbetsvecka.62 

Tillfällig minskning av arbetet är huvudsakligen inte en giltig orsak att permittera 

företrädare.63 Arbetsgivaren kan permittera en företrädare på grund av tillfällig 

minskning av arbete endast när företrädarens arbete helt och hållet slutar och då 

arbetsgivaren inte kan erbjuda annat arbete eller skolning.64 

I ArbAvtL 5 kap. 2 § 4 mom. nämns inte permittering av andra företrädare än 

förtroendeman och förtroendeombud, men rättspraxis har visat att även andra 

arbetstagarrepresentanter omfattas av bestämmelsen. Andra företrädare än 

förtroendemannen och förtroendeombudet som hör till denna grupp är: 

                                                        
61 Rusanen 2009 s. 311 
62 Rusanen 2009 s. 311 
63 Koskinen 2009, Edilex nyheter 6.2.2009 
64 Rusanen 2009 s. 311 
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arbetarskyddsfullmäktige som omfattas av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och 

om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006), samarbetsombudet för 

oorganiserade arbetstagare och samarbetsombud som valts för en mandatperiod som 

omfattas av samarbetslagen (334/2007), arbetstagarrepresentanter som omfattas av 

lagen om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag 

(335/2007), samt arbetstagarrepresentanter och reserv arbetstagarrepresentanter som 

omfattas av lagen om personalrepresentation i företagens förvaltning (725/1990).65  

Ur bestämmelsen i ArbAvtL 5 kap. 2 § 4 mom. framgår alltså, i alla fall indirekt, att alla 

personer som agerar som företrädare för personalen kan permitteras endast på de 

grunder som anges i ArbAvtL 7 kap. 10 § 2 mom.66 Ett undantag är ”ad hoc”- 

representanter, som inte har samma uppsägnings- och permitteringsskydd som andra 

företrädare. Ad hoc – representanter är företrädare som på basis av samarbetslagen 

väljs att representera arbetstagarna under enskilda samarbetsförhandlingar.67 Enligt 

Tiitinen & Kröger (2008) kan det faktum att alla arbetstagarrepresentanter har samma 

permitterings- och uppsägningsskydd leda till problem i praktiken. Sådana här 

problem kan uppkomma eftersom det inte i lagstiftningen eller i några förarbeten 

nämns något om eventuella sammanträffanden som kan uppkomma.68 

3.5.2. Kollektivavtal om permittering av förtroendeman 

Förutsättningarna för att permittera en förtroendeman bestäms i 

centralorganisationernas kollektivavtal enligt ArbAvtL 7 kap 10 § 2 mom. Detta betyder 

att förtroendemannens permitteringsskydd enligt lagstiftning och kollektivavtal är lika; 

förtroendemannen kan permitteras endast då arbetsgivaren har en uppsägningsgrund, 

det vill säga då arbetet helt och hållet upphör och då arbetsgivaren inte kan erbjuda 

annat arbete eller skolning så som avses i ArbAvtL 7 kap. 4 §.69 

I kollektivavtalen finns ofta ett villkor enligt vilket företrädaren för personalen och 

arbetsgivaren tillsammans skall konstatera att arbetsgivaren inte har något arbete att 

erbjuda åt företrädaren som skulle motsvara hans eller hennes yrkesskicklighet eller 

som annars är lämpligt. Om ett sådant här gemensamt konstaterande inte gjorts, anses 

                                                        
65 Tiitinen & Kröger 2008 s. 360 
66 Tiitinen & Kröger 2008 s. 360 
67 Saarinen 2009 s. 39 
68 Tiitinen & Kröger 2008 s. 361 
69 Rusanen 2009 s. 311 
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permitteringen ha skett emot avtalet om uppsägningsskydd.70 Förtroendemannens 

permitteringsskydd skall också beaktas i ordningen för permitterade arbetstagares 

återupptagande av arbetet.71 

För att permittera en huvudförtroendeman måste verksamheten också avbrytas helt 

och hållet. Om verksamheten avbryts endast delvis, så förutsätts att arbetsgivaren och 

huvudförtroendemannen tillsammans konstaterar att arbetsgivaren inte har något 

arbete att erbjuda åt huvudförtroendemannen som skulle motsvara hans eller hennes 

yrkesskicklighet eller som annars är lämpligt.72 

När en huvudförtroendeman väljs har de arbetstagare som deltar i valkampanjen oftast 

ett så kallat kandidatskydd enligt kollektivavtal. Kandidatskyddet räcker i tre månader 

och under denna tid har kandidaten ett speciellt permitteringsskydd. Kandidatskyddet 

börjar tidigast tre månader före inledandet av den nyvalda huvudförtroendemannens 

verksamhetsperiod och upphör när fackavdelningen fastställer valresultatet. Den som 

blivit vald till huvudförtroendeman har oftast också ett så kallat efterskydd. 

Efterskyddet innebär att huvudförtroendemannen har ett speciellt uppsägnings- och 

permitteringsskydd under sex månader efter att mandatet upphört.73 

3.5.3. När arbetet upphör helt och hållet 

Det som kan bli en tolkningsfråga är när arbetet anses ha upphört helt och hållet. 

Kriteriet behandlas i sista hand inom ramen för hela företaget eller hela 

arbetsgivarorganisationen. Arbetsgivaren skall ta reda på om annat arbete kan erbjudas 

på någon annan produktionsavdelning eller något annat kontor inom företaget för att 

veta om arbetet upphört helt och hållet. Högsta domstolen och arbetsdomstolen har 

fastställt att arbetet anses ha upphört helt och hållet först när det arbete som alla 

arbetstagare, som hör till samma yrkesgrupp, utfört har upphört.74  

Ett rättsfall som är värt att nämna är HD:2001:6. Fallet handlar om hur 

förtroendemannens permitteringsskydd påverkar arbetsgivarens rätt att omorganisera 

arbetet och produktionen. I rättsfallet HD:2001:6 hade arbetsgivaren Enso Oyj (Enso) 

vid tillfällig minskning av arbetet permitterat samtliga skogsarbetare, inklusive 

                                                        
70 Saarinen 2007 s. 306 
71 Rusanen 2009 s. 311 
72 Rusanen 2009 s. 297 
73 Saarinen 2009 s. 40 
74 Rusanen 2009 s. 304 
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skogsarbetarnas förtroendeman. Under permitteringen hade arbetsgivaren ingått avtal 

med utomstående entreprenörer om utförande av vissa avverknings- och 

transportarbeten för arbetsgivaren. Frågan i rättsfallet var om Enso hade haft rätt att 

permittera förtroendemannen. Efter omröstning kom högsta domstolen till slutsatsen 

att Enso inte haft rätt att permittera förtroendemannen, eftersom skogsarbetet inte 

under permitteringen hade upphört och eftersom arbetet som de utomstående 

entreprenörerna hade utfört under permitteringen motsvarade det arbete som 

förtroendemannen utfört före permitteringen. Domstolen ansåg att arbetsgivaren inte 

hade haft en grund att permittera förtroendemannen på en uppsägningsgrund enligt 

ArbAvtL 7 kap. 10 § 2 mom. 

3.6. Permittering som disciplinär åtgärd 

I arbetsavtalslagen finns inte någon bestämmelse om permittering av en arbetstagare 

på en individuell grund, det vill säga en grund som beror på arbetstagarens person. 

Arbetsavtalslagen tillåter således inte permittering på en disciplinär grund, eftersom en 

disciplinär grund är en individuell grund som beror på arbetstagarens person. Inom 

många EU:s medlemsländer, till exempel i Tyskland och Frankrike, genomförs 

permittering främst som en disciplinär åtgärd. Även i Finland tillät arbetsavtalslagen 

disciplinär permittering före den nya arbetsavtalslagen trädde i kraft år 2001. I 

förarbeten för den nya arbetsavtalslagen har det inte redogjorts för några motiveringar 

gällande uteslutandet av disciplinär permittering.75 Trots att den nuvarande 

arbetsavtalslagen inte tillåter disciplinär permittering, kan arbetsgivaren på basis av ett 

kollektivavtal permittera arbetstagaren av disciplinär orsak.76 

Även om arbetsgivaren inte enligt arbetsavtalslagen kan permittera en arbetstagare på 

en disciplinär grund, kan arbetsgivaren och arbetstagaren komma överens om att 

tillfälligt avbryta utförandet av arbete och betalningen av lön istället för uppsägning 

eller hävning av arbetsavtalet.77 Dylika avtal liknar disciplinär permittering, men 

baserar sig inte på arbetsavtalslagens 5 kapitel och räknas således inte till 

arbetsavtalsenlig permittering.78 

                                                        
75 Saarinen 2009 s. 49 
76 Tiitinen & Kröger 2008 s. 345 
77 Rautiainen & Äimälä 2007 s. 162 
78 Tiitinen & Kröger 2008 s. 345 
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3.6.1. Arbetsavtalslagen om disciplinär permittering 

Orsaken till att arbetsgivaren enligt arbetsavtalslagen inte kan permittera arbetstagaren 

på disciplinär grund är att permittering enligt ArbAvtL 5 kap. 2 § grundar sig på 

ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker.79 Detta konstateras i 

regeringspropositionen (157/2000 s. 85-86) för arbetsavtalslagen: Arbetsgivaren kan 

inte permittera arbetstagaren på en individuell grund enligt lagens 7 kap. 2 §, eller på 

basis av en hävningsgrund enligt lagens 8 kap. 1 § 1 mom. I propositionen konstateras 

vidare att disciplinär permittering inte längre är möjlig. Före den nya arbetsavtalslagen 

trädde ikraft tilläts däremot disciplinär permittering, eftersom det ur den tidigare 

arbetsavtalslagens 30.1 § framgår att arbetsgivaren får permittera en arbetstagare om 

arbetsgivaren har en grund att säga upp eller häva arbetsavtalet. I den nuvarande 

arbetsavtalslagen framgår dock klart att permittering numera baserar sig endast på 

ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker. 

I fallet HD:2006:4 antydde högsta domstolen att permittering av visstidsanställda 

arbetstagare på basen av ett uppsägningsvillkor som inkluderats i arbetsavtalet skulle 

vara möjlig, trots att permittering av visstidsanställda inte tillåts i arbetsavtalslagen om 

inte den visstidsanställda arbetar som vikarie för en tillsvidare anställd arbetstagare.  

Högsta domstolen betonade i fallet ”principen om det lindrigare alternativet”. Därför 

kan det ifrågasättas om högsta domstolen skulle godkänna disciplinär permittering 

med motiveringen att permittering är ett lindrigare alternativ till uppsägning eller 

hävning av arbetsavtalet. Sedan den nya arbetsavtalslagen trätt ikraft har högsta 

domstolen dock inte behandlat några fall gällande disciplinär permittering, och frågan 

är därmed olöst.80 

Även om arbetsavtalslagen förbjuder permittering på basis av en disciplinär grund så 

ingås det i praktiken avtal som liknar disciplinär permittering. Arbetsgivaren och 

arbetstagaren kan nämligen avtala om att tillfälligt avbryta utförandet av arbete och 

betalningen av lön istället för att arbetsgivaren säger upp eller häver arbetsavtalet. 

Detta är möjligt på grund av arbetsgivarens och arbetstagarens allmänna rätt till 

avtalsfrihet och på grund av att arbetsavtalslagen inte uttryckligen förbjuder ett dylikt 

avtal.81 Giltigheten på en dylik ”permittering” skall bedömas enligt bestämmelserna i 

                                                        
79 Se även Tiitinen & Kröger 2008 s. 345 
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81 Tiitinen & Kröger 2008 s. 345 
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arbetsavtalslagens 10 kapitel, som fastställer ett arbetsavtals ogiltighet och oskäliga 

villkor.82 

3.6.2. Disciplinär permittering i kollektivavtal 

Trots att den nuvarande arbetsavtalslagen inte tillåter disciplinär permittering, kan 

arbetsgivaren på basis av ett kollektivavtal permittera arbetstagaren av disciplinär 

orsak. Bestämmelsen om disciplinär permittering finns vanligen i avtalet om 

anställningsskydd, som är en del av kollektivavtalet. Permittering av disciplinär orsak 

är dock i praktiken mycket sällsynt och vanligen refereras i kollektivtal till 

arbetsavtalsagens 5 kap. 2 § gällande permitteringsgrunder.83  

Ett exempel på kollektivavtal som berättigar disciplinär permittering är avtalet om 

anställningsskydd mellan metallarbetarförbundet och teknologiindustrin. Enligt 

avtalets 9 § kan arbetsgivaren som ett mildare alternativ till uppsägning eller hävning 

av arbetsavtalet permittera arbetstagaren, då arbetstagaren försummat sina 

skyldigheter. Permitteringen förutsätter att arbetsgivaren har en grund att säga upp 

eller häva arbetsavtalet. En sådan här permittering genomförs alltid på viss tid. Ett 

exempel är då arbetstagaren är rusmedelsberoende och hänvisas till vård. Då 

genomförs ofta permittering av arbetstagaren istället för att genast avsluta 

anställningsförhållandet. Då arbetsgivaren permitterar arbetstagaren på disciplinär 

grund, behöver arbetsgivaren inte följa reglerna om permitteringsmeddelande.84 

Ur regeringspropositionen (39/2009 s. 5) framgår att en arbetstagare som blivit 

permitterad av disciplinär orsak inte har rätt till arbetslöshetsförmåner såsom 

utkomstskydd för arbetslösa. Enligt regeringspropositionen beror detta på att 

permittering som disciplinär åtgärd inte baserar sig på lagstiftning. En annan orsak är 

att disciplinär permittering är kortvarig och således inte ger upphov till behov av att 

trygga arbetstagarens grundläggande försörjning. 

                                                        
82 Saarinen 2009 s. 50 
83 Saarinen 2009 s. 49 
84 Metallarbetarförbundets handbok s. 17 
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4 PERMITTERINGSFÖRFARANDET 

När arbetsgivaren ämnar permittera en eller flera arbetstagare eller då arbetsgivaren 

och arbetstagaren kommer överens om permittering, skall arbetsgivaren följa de regler 

om permitteringsförfarande som lagen fastställer. Vilka bestämmelser i lagstiftningen 

som arbetsgivaren skall följa beror på antalet arbetstagare som företaget har. I företag 

med 19 eller färre anställda arbetstagare följs arbetsavtalslagens bestämmelser gällande 

permitteringsförfarandet. I företag med minst 20 anställda arbetstagare skall 

arbetsgivaren vid övervägande av permittering följa samarbetsförfarandet som regleras 

i Lagen om samarbete inom företag (30.3.2007/334) eller samarbetslagen. 

Bestämmelserna om permitteringsförfarandet regleras i ArbAvtL 5 kap. 3, 4 och 5 § och 

i SamArbL 8 kap.  I detta kapitel behandlas först permitteringsförfarandet enligt 

arbetsavtalslagen och sedan permitteringsförfarandet enligt samarbetslagen. 

4.1. Permitteringsförfarandet enligt arbetsavtalslagen 

Permitteringsförfarandet innehåller utlämnande av förhandsinformation, hörande av 

arbetstagaren och meddelande om permittering. Permitteringsförfarandet regleras i 

ArbAvtL 5 kap. 3, 4 och 5 §. Bestämmelserna om permitteringsförfarandet i 

arbetsavtalslagen är tvingande och kan inte i ett anställningsförhållande genom 

arbetsavtal mellan arbetsgivare och arbetstagare justeras. Genom avtal mellan 

riksomfattande arbetsmarknadsorganisationer kan annat än det som stadgas i 

arbetsavtalslagens 5 kap. 3 § och 4 § avtalas om. ArbAvtL 5 kap. 3 § behandlar 

förhandsutredning och hörande av arbetstagarna medan ArbAvtL 5 kap. 4 § behandlar 

permitteringsmeddelande. Riksomfattande arbetsmarknadsorganisationer kan avtala 

om annat än det som stadgas i ArbAvtL 5 kap. 3 § och 4 § endast till förmån för 

arbetstagaren. 85 

4.1.1. Förhandsutredning och hörande av arbetstagaren 

Efter att permitteringsbehovet kommit till kännedom skall arbetsgivaren enligt 

ArbAvtL 5 kap. 3 § 1 mom. utan dröjsmål på basis av till buds stående uppgifter ge 

arbetstagaren personligen en förhandsutredning om permitteringen.  Ur bestämmelsen 

utgår att förhandsutredningen skall innehålla permitteringsgrunden, omfattningen, 

begynnelsetidpunkten, längden och uppgifter om sättet på vilket permitteringen 
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kommer att genomföras. Arbetsgivaren skall ge besked om arbetet uppskattas avbrytas 

helt och hållet eller delvis. Om arbetet avbryts helt och hållet handlar det om 

heltidspermittering och om arbetet avbryts delvis handlar det om partiell permittering, 

det vill säga förkortad arbetstid. Arbetstagaren skall också få information om 

permitteringen genomförs i en fas eller i ett flertal skilda etapper.  

Förhandsutredningen kan ges antingen muntligt eller skriftligt.86 Om permitteringen 

berör flera arbetstagare, så kan arbetsgivaren enligt ArbAvtL 5 kap. 3 § 1 mom. utlämna 

en gemensam förhandsutredning till arbetstagarna eller deras representant. En sådan 

här gemensam förhandsutredning kan utlämnas till exempel under ett 

informationsmöte som ordnats på grund av permitteringen.87  

Enligt ArbAvtL 5 kap. 3 § 3 mom. behöver arbetsgivaren inte utlämna en 

förhandsutredning om arbetsgivaren på basis av någon annan lag, bindande avtal eller 

någon annan bestämmelse är skyldig att förhandla med arbetstagaren eller 

arbetstagarens representant eller utlämna en motsvarande utredning. 

Hörande av arbetstagare stadgas i ArbAvtL 5 kap. 3 § 2 mom. Enligt bestämmelsen 

skall arbetsgivaren ge arbetstagarna eller deras representant möjlighet att bli hörda om 

utredningen sedan förhandsinformationen givits och innan permitteringsmeddelandet 

lämnats. Arbetstagarna skall ha möjligheten att bli hörda om förhandsutredningen i ett 

så tidigt skede att arbetsgivaren kan beakta arbetstagarnas eller deras representants 

synpunkter då arbetsgivaren fattar beslutet om permittering. Därför skall 

förhandsutredningen utlämnas snarast möjligast efter att arbetsgivaren kommit till 

kännedom om behovet för permittering. Avsikten med arbetsavtalslagens 5 kap. 3 § är 

att arbetstagarna har möjligheten att yttra sig också i företag där samarbetslagen inte 

tillämpas.88  

Det finns ingen självständig sanktion för att bryta mot bestämmelsen i ArbAvtL 5 kap. 

3 §.89 En arbetsgivare som försummat utlämnandet av förhandsutredningen och 

hörandet av arbetstagaren kan dömas till att betala skadestånd enligt 

arbetsavtalslagens 12 kap. 1 §. I praktiken är det dock svårt att bevisa skadan som 

arbetstagaren lidit på grund av arbetsgivarens försummelser. Det har också visat sig 
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87 Hietala & Kahri & Kairinen & Kaivanto 2008 s. 247 
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vara svårt att i praktiken bevisa orsakssammanhanget mellan försummelserna och 

skadan som arbetstagaren lidit av.90 

4.1.2. Permitteringsmeddelande 

Enligt ArbAvtL 5 kap. 4 § 1 mom. skall arbetsgivaren ge arbetstagaren ett 

permitteringsmeddelande minst 14 dagar innan permitteringen börjar. I meddelandet 

skall anges grunden för permitteringen, begynnelsetidpunkten och permitteringens 

längd eller uppskattade längd. Meddelandet bör ges personligen till arbetstagaren men 

om det inte är möjligt, till exempel på grund av arbetstagarens sjukledighet eller 

semester, så räcker det med att skicka meddelandet per brev eller i elektronisk form. 

Meddelandet skall verkligen ha nått arbetstagaren senast 14 dagar innan 

begynnelsetidpunkten för permitteringen och permitteringsgrunderna skall uppfyllas 

senast då permitteringen börjar.91 

Om den förestående permitteringen gäller för viss tid, skall det i meddelandet anges 

exakt hur länge permitteringen kommer att vara. Om permitteringen däremot gäller 

tills vidare, skall en uppskattning på permitteringens längd ges.92 Ur 

regeringspropositionen (RP157/2000 s. 88) för lagen framgår att uppskattningen inte 

nödvändigtvis måste stämma med den verkliga längden på permitteringen. Om 

arbetsgivarens uppskattning visar sig vara fel så behöver inte ett nytt 

permitteringsmeddelande ges. Uppskattningen binder alltså inte arbetsgivaren. 

Väsentligt är att det ur permitteringsmeddelandet framgår att den förestående 

permitteringen gäller tills vidare. Begynnelsetidpunkten på permitteringen måste 

däremot anges exakt.93 Formen på permitteringsmeddelandet är fri och kan således ges 

antingen skriftligt eller muntligt.94 Ur regeringspropositionen (RP157/2000 s. 88) för 

lagen framgår att det är ändamålsenligt att ge meddelandet skriftligt med tanke på 

eventuella framtida stridigheter. 

I ArbAvtL 5 kap. 4 § 2 mom. fastställs att permitteringsmeddelande inte behöver ges, 

om arbetsgivaren inte för hela permitteringstiden är skyldig att betala lön till 

arbetstagaren till följd av annan frånvaro från arbetet. I lagens förarbeten framgår att 

till exempel familjeledighet, studieledighet eller fullgörande av värnplikt anses som 
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”annan frånvaro från arbetet”. Även civiltjänst eller kvinnors frivilliga fullgörande av 

värnplikt har visat sig tillhöra denna grupp. Om arbetstagarens oavlönade frånvaro 

avbryts tidigare än beräknat, kan arbetsgivaren ändå utlämna ett 

permitteringsmeddelande. Arbetsgivaren kan inte med hjälp av permittering avbryta 

skyldigheten att betala lön, i alla fall då arbetstagarens avlönade frånvaro har börjat 

före permitteringsmeddelandet utlämnats.95  

Enligt ArbAvtL 5 kap. 4 § 3 mom. skall permitteringsmeddelandet också delges en 

representant för de arbetstagare som permitteras. Om permitteringen gäller minst tio 

arbetstagare, skall anmälan om permittering tillkännages också 

arbetskraftsmyndigheterna, om inte arbetsgivaren har motsvarande skyldighet enligt 

någon annan lag. 

I arbetsavtalslagen finns inga förfaranderegler för återkallande av en permittering som 

redan getts besked om eller för uppskjutande av permitteringen. Det finns heller inte 

några förfaranderegler för tillfälligt avbrytande av permitteringen, till exempel då 

arbetsgivaren har möjlighet att erbjuda den permitterade arbetstagaren tillfälligt jobb 

under permitteringen. Däremot har många kollektivavtal reglerat de ovan nämnda 

fallen.96 Återkallande, uppskjutande och avbrytande av permitteringen behandlas i 

avsnitt 4.3. 

4.1.3. Intyg om permittering 

Enligt ArbAvtL 5 kap. 5 § skall arbetsgivaren på begäran av arbetstagaren ge ett 

skriftligt intyg om permittering, ur vilket framgår åtminstone orsaken till 

permitteringen, begynnelsetidpunkten och permitteringens längd eller uppskattade 

längd. Paragrafen är tvingande och således är det inte möjligt att genom kollektivavtal 

eller avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare avvika från det som stadgas i 

paragrafen. Det är möjligt att avtala om permitteringsintyget endast till arbetstagarens 

förmån.97 

Om arbetsgivaren har gett ett skriftligt permitteringsmeddelande till arbetstagaren, så 

behöver arbetsgivaren inte ytterligare utlämna ett permitteringsintyg.98 
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Förutsättningen är dock att permitteringsmeddelandet innehåller all den information 

som permitteringsintyget skall innehålla.99 

4.2. Permitteringsförfarandet enligt samarbetslagen  

I företag som har minst 20 regelbundet anställda arbetstagare skall arbetsgivaren vid 

övervägande av permittering följa samarbetsförfarandet som regleras i Lagen om 

samarbete inom företag (30.3.2007/334) eller samarbetslagen. Samarbetsförfarandet 

vid minskning av arbetskraft regleras i samarbetslagens 8 kap. En arbetsgivare som 

försummar samarbetsskyldigheten kan enligt SamArbL 62 § 1 mom. dömas till att 

betala den arbetstagare som permitterats en gottgörelse på högst 30 000 euro. 

I detta avsnitt beskriver jag först syftet med samarbetsförfarandet och innehållet av den 

gällande lagstiftningen. Sedan diskuterar jag lagens verkliga effekt i arbetslivet. 

4.2.1. Syftet med samarbetsförfarande 

Finlands första samarbetslag trädde i kraft 1978 och upphävdes år 2007, då 

samarbetslagen förnyades. Behovet av en ny samarbetslag motiverades bland annat 

med att lagen från 1978 till vissa delar blivit svårtolkad och tekniskt sett svår att 

behärska på företagsnivå.100 Med den nya lagen förbättrades lagens läsbarhet och 

fattbarhet. Ändamålet för den nya lagen var att förbättra samarbetsförfarandet vid 

planering av personalfrågor, vid personalens utbildning och vid användning av atypiska 

anställningsförhållanden och hyrd arbetskraft.101 En annan orsak till förnyandet av 

lagen var EU:s lagstiftning om samarbetsutveckling inom företag, speciellt EU-

direktivet 2002/14/EG, som handlar om information till och samråd med arbetstagare 

i den Europeiska gemenskapen.102 

Syftet med samarbetsförfarandet är att främja växelverkan mellan företaget och dess 

personal, att utveckla arbetstagarens möjlighet att påverka beslut som fattas i företaget 

som behandlar arbetstagarnas arbete, anställningsförhållande och position i företaget, 

samt att i samförstånd utveckla företagets verksamhet. Ändamålet för lagen innefattar 

också att arbetsgivaren, personalen och arbetskraftsmyndigheten tillsammans skall 

arbeta för att förbättra arbetstagarnas position och för att stöda arbetstagarnas 
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sysselsättning vid verksamhetsförändringar. Ändamålet att stöda arbetstagarnas 

sysselsättning kommer speciellt fram vid permitteringssituationer.103  

4.2.2. Tillämpningsområde 

Samarbetslagens bestämmelser tillämpas enligt lagens 1 kap. 2 § 1 mom. på företag som 

regelbundet har minst 20 arbetstagare anställda i arbetsavtalsförhållande. Lagens 8 

kapitel fastställer samarbetsförfarande när användningen av arbetskraft minskar.  

Enligt SamArbL 8 kap. 44 § 1 mom. tillämpas kapitlets bestämmelser om 

samarbetsförfarande när arbetsgivaren ämnar säga upp eller permittera en eller flera 

arbetstagare eller överföra anställning på deltid av ekonomiska orsaker eller av 

produktionsorsaker. Bestämmelserna gäller också då arbetsgivaren överväger åtgärder 

som kan leda till personalminskning av dessa slag. 

4.2.3. Förhandlingsframställningens innehåll 

När arbetsgivaren överväger permittering av en eller flera arbetstagare, måste 

arbetsgivaren enligt SamArbL 45 § 1 mom. senast fem dagar innan förhandlingarna 

inleds göra en skriftlig förhandlingsframställning för att inleda 

samarbetsförhandlingarna och för att vidta sysselsättningsåtgärder. 

Förhandlingsframställningen skall innehålla ett förslag i huvuddrag till de ärenden som 

skall behandlas vid förhandlingarna, samt tiden och platsen för inledandet av 

förhandlingarna. Förslaget kan vara till exempel arbetsgivarens plan att permittera ett 

visst antal arbetstagare på en viss avdelning.104 

I SamArbL 47 § 1 mom. regleras de uppgifter som skall bifogas till 

förhandlingsframställningen. De uppgifter som skall bifogas beror på antalet 

arbetstagare som arbetsgivaren överväger att permittera och den betänkta längden på 

permitteringen. Om arbetsgivaren överväger att permittera minst tio arbetstagare för 

mer än 90 dagar, måste arbetsgivaren enligt SamArbL 47 § 1 mom. berätta grunderna 

för de planerade åtgärderna och det uppskattade antalet permitteringar. En utredning 

om de principer som följs för att bestämma vilka arbetstagare som permitteras och en 

bedömning av den tid inom vilken permitteringarna kommer att verkställas skall också 

bifogas till förhandsframställningen. Uppgifterna skall skriftligen lämnas till 
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företrädarna för de berörda arbetstagarna. Om arbetsgivaren överväger att permittera 

färre än tio arbetstagare eller minst tio arbetstagare för kortare tid än 90 dagar, kan 

arbetsgivaren enligt SamArbL 47 § 3 mom. lämna uppgifterna till de berörda 

arbetstagarna eller deras företrädare. Uppgifterna skall på begäran av arbetstagaren 

eller företrädaren för personalgruppen lämnas skriftligen. Både arbetstagaren och 

företrädaren för personalgruppen har rätt att begära och få uppgifterna skriftligen, 

oberoende av varandra.105 

Bestämmelserna om de uppgifter som arbetsgivaren skall ge vid personalminskning 

eller övervägande av personalminskning grundar sig på EU-direktivet om kollektiva 

uppsägningar (98/59/EG).106 Ur direktivets 2 avsnitt 2 artikel framgår vilken 

information som arbetsgivaren skall tillhandahålla arbetstagarsidan. Också EU-

direktivet 2002/14/EG, som handlar om information till och samråd med arbetstagare 

i den Europeiska gemenskapen, har inverkat på samarbetslagens bestämmelser. I 

direktivets 4 artikel fastställs former för information och samråd. 

Om arbetsgivaren får tilläggsuppgifter efter att förhandsframställningen givits, kan 

arbetsgivaren enligt SamArbL 47 § 2 mom. lämna dessa senast vid den förhandling som 

inleder samarbetsförhandlingarna. Eftersom alla uppgifter inte behöver förfogas över 

vid tidpunkten för förhandsframställningen, kan förhandlingarna inledas snarast 

möjligast. Syftet är att förhandlingarna inleds i ett så tidigt skede som möjligt och att 

insamlandet av uppgifter inte hindrar inledning av förhandlingarna.107 I SamArbL 48 § 

fastställs att förhandsframställningen eller uppgifterna som bifogas till den även 

lämnas in till arbetskraftsbyrån, om arbetsgivaren föreslår att vid 

samarbetsförhandlingar behandla åtgärder som kan leda till permittering av 

arbetstagare. Förhandsframställningen eller uppgifterna som bifogas till den skall 

lämnas in skriftligen senast när samarbetsförhandlingarna inleds. 

4.2.4. Förhandlingsskyldighetens innehåll 

Förhandlingsskyldighetens innehåll påverkas inte av antalet arbetstagare som 

arbetsgivaren överväger att permittera eller längden för den betänkta 

permitteringstiden.108 Enligt SamArbL 50 § skall de ärenden som behandlas vid 

samarbetsförhandlingar om permittering behandlas i en anda av samarbete och i syfte 
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att uppnå enighet. Till förhandlingsskyldigheten hör behandling av grunderna för och 

verkningarna av permitteringsåtgärderna. Även behandling av alternativa lösningar till 

permitteringsåtgärder hör till förhandsskyldigheten, till exempel alternativ som kan 

minska på antalet arbetstagare som arbetsgivaren överväger att permittera eller 

alternativ som lindrar följderna av den betänkta permitteringen. I förhandlingarna kan 

till exempel diskuteras om en del av arbetstagarna skall permitteras på heltid eller om 

alla arbetstagare övergår till förkortad arbetsvecka.109 

I början av förhandlingarna kompletterar arbetsgivaren vanligtvis de uppgifter som 

berör grunder för övervägandet av permitteringen, samt svarar på frågor som 

företrädarna för personalgruppen ställer. Enligt lagens förarbeten skall till exempel 

minskning av sociala och ekonomiska skador för de permitterade behandlas under 

förhandlingarna. Minskning av sociala och ekonomiska skador anses vara till exempel 

arbetstagarens tillgång till naturaförmåner och arbetshälsotjänster under 

permitteringen. Vid förhandlingarna skall också alternativ till permitteringsåtgärder 

diskuteras. Alternativ till permittering kan vara till exempel skolnings- och 

omplaceringsmöjligheter, samt organisering av arbete eller arbetstider. Att ta reda på 

om det finns arbetstagare som frivilligt övergår till deltidsarbete eller studieledighet, 

samt att ta reda på olika pensionslösningar, är också alternativ till permittering.110 I 

regeringspropositionen (RP 254/2006 s. 63) framhävs att förhandlingarna särskilt 

borde behandla utbildnings- och omplaceringsmöjligheter, samt arbets- och 

arbetstidsarrangemang, som numera ofta möjliggörs av kollektivavtal. Vidare framhävs 

att utbildningslösningar skall behandlas tillsammans med arbetskraftsmyndigheterna. 

Utbildningslösningarna skall granskas i ett bredare perspektiv än enbart de möjligheter 

som företaget har att erbjuda. 

Enligt SamArbL 50 § skall verkningarna av permitteringarna behandlas under 

samarbetsförhandlingarna. Till detta hör bland annat att arbetsgivaren skall utreda 

formen för permittering, det vill säga klargöra om permitteringarna kommer att ske för 

viss tid eller tills vidare, samt om permitteringarna kommer att gälla på heltid eller 

deltid. Även permitteringsordningen och principen för permitteringsordningen skall 

klargöras. Enligt rättslitteratur är arbetstagaren också skyldig att förhandla om vilka 

arbetstagare som kommer att vara föremål för personalminskningen, och i vissa fall 

också nämna de arbetstagare som kommer att permitteras, omplaceras eller omskolas. 
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I samarbetslagen eller dess förarbeten nämns trots allt inte något om att arbetsgivaren 

är skyldig att under samarbetsförhandlingarna nämna de arbetstagare som kommer att 

permitteras.111 

4.2.5. Förhandlingstiden 

Samarbetslagens 51 § fastställer tidsperioden, under vilken samarbetsförhandlingarna 

skall föras. Enligt paragrafens 1 mom. skall samarbetsförhandlingarna räcka i minst 14 

dagar från det att de inleds, om arbetsgivaren överväger att permittera färre än tio 

arbetstagare eller minst tio arbetstagare för högst 90 dagar. I företag som regelbundet 

har minst 20 men färre än 30 anställda arbetstagare gäller också tidsperioden om 14 

dagar, även om arbetsgivaren överväger att permittera minst tio arbetstagare för längre 

än 90 dagar. Paragrafens 2 mom. fastställer att samarbetsförhandlingarna skall räcka i 

minst sex veckor från det att de inleds, om arbetsgivaren överväger att permittera 

minst tio arbetstagare för längre än 90 dagar. När dessa tidsperioder följs, anses 

arbetsgivaren ha fullgjort sin förhandlingsskyldighet. Det är möjligt att under 

samarbetsförhandlingarna komma överens om andra tidsperioder än dessa. Om 

arbetsgivaren överväger förutom permittering också uppsägning eller överföring på 

deltid inom ramen för 90 dagar, skall alla beträffade arbetstagare räknas ihop vid 

bestämning av förhandlingstiden. Om mängden arbetstagare tillsammans är över nio, 

skall förhandlingstiden på sex veckor tillämpas fastän antalet övervägda permitteringar 

är mindre än tio.112 

I praktiken uppstår situationer där arbetsgivaren vid övervägande av permittering inte 

ännu vet hur länge permitteringen kommer att fortgå. Detta beror ofta på att 

beställningstiden för företagets produkter eller tjänster är kort. Vid dylika situationer 

tillämpas förhandlingstiden enligt arbetsgivarens bedömning på den övervägda 

permitteringstiden. I lagens förarbeten har det uttryckts att förhandlingstiden bestäms 

situationsenligt. Det relevanta är att arbetsgivarens bedömning sker på basis av den 

sannolika längden på permitteringen.113 

Enligt rättslitteratur är det möjligt att begränsa samarbetsförhandlingarna till en 

avdelning i företaget, förutsatt att ärendet inte berör många avdelningar eller hela 

företaget. I sådana här fall bestäms förhandlingstiden enligt hur många arbetstagare på 
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den specifika avdelningen som berörs av personalminskningen. Desto självständigare 

avdelningen i företaget är, ju säkrare är det att förhandlingarna kan ske skilt. Denna 

tolkning har, emellertid, bekräftats inom rättspraxis och det finns inte heller något 

skrivet om detta i lagens förarbeten. I huvuddrag räknas antalet arbetstagare som 

samtidigt berörs av personalminskning i ett företag ihop oavsett avdelning. Endast då 

grunderna för personalminskningen i de olika avdelningarna märkbart skiljer sig från 

varandra, kan förhandlingstiden bestämmas på basis av den enskilda avdelningen.114 

Frågan om när arbetsgivaren skall ge förhandlingsframställningen, då arbetsgivaren är 

ett dotterbolag till ett moderbolag som planerar åtgärder som kan leda till 

personalminskning i dotterbolaget, är problematisk. I rättsfallet HD:2010:20 

behandlades följande fråga: vid vilken tidpunkt skall arbetsgivaren ge 

förhandlingsframställningen och inleda samarbetsförhandlingarna, då arbetsgivaren är 

ett dotterbolag till ett moderbolag som planerar åtgärder som kan leda till 

personalminskning i dotterbolaget. Enligt EU-direktivet (98/59/EG) om kollektiva 

uppsägningar skulle lagen om samarbete inom företag (725/1978) tolkas så, att 

dotterbolaget borde ha fört samarbetsförhandlingarna innan moderbolaget fattat ett 

slutligt beslut som skulle leda till väsentlig inskränkning av dotterbolagets verksamhet. 

Högsta domstolen kom till slutsatsen att moderbolaget verkligen hade fattat ett dylikt 

beslut innan samarbetsförhandlingarna i dotterbolaget hade inletts, och att 

dotterbolaget således hade försummat sin förhandlingsskyldighet. En av domstolens 

medlem framförde en skiljaktig mening. Medlemmen ansåg att det förblivit obevisat att 

dotterbolaget försummat sin förhandlingsskyldighet gällande beslutet som lett till 

väsentlig inskränkning av dotterbolagets verksamhet. 

4.2.6. Anteckning om samarbetsförhandlingen 

Samarbetslagens 52 § behandlar anteckning om samarbetsförhandlingarna. I 

paragrafen hänvisas till lagens 54 §, som fastställer att arbetsgivaren på begäran skall 

upprätta protokoll över förhandlingarna. Anteckningarna skall innehålla åtminstone 

tidsperioderna för förhandlingarna, namnen på personerna som deltagit i 

förhandlingarna och förhandlingarnas resultat och deltagarnas eventuella skiljaktiga 
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meningar. Om inte annat avtalas om, skall alla närvarande deltagare skriva under 

protokollet.115 

4.2.7. Arbetsgivarens utredning 

Efter att arbetsgivaren har fullgjort sin förhandlingsskyldighet, skall arbetsgivaren 

enligt SamArbL 53 § inom en rimlig tid presentera en allmän utredning om de beslut 

som övervägs. Besluten skall övervägas på basis av samarbetsförhandlingarna. 

Utredningen skall innehålla antalet personer som kommer att permitteras enligt 

personalgrupp, längden på permitteringarna och information om när arbetsgivaren 

ämnar verkställa beslutet om permittering. Arbetsgivaren skall presentera utredningen 

gemensamt till de berörda arbetstagarna, om företrädaren för personalgruppen så 

begär. I sådana här fall ges utredningen till den del utredningen berör arbetstagarna 

gemensamt. 

4.2.8. Arbetstagarnas möjlighet att påverka vid personalminskning 

Samarbetsförhandlingarna mellan arbetsgivaren och arbetstagarna stöder 

arbetsgivarens beredning av beslutsfattandet. Samarbetsförfarandet är i praktiken en 

process där arbetsgivaren konsulterar arbetstagarna, men där arbetsgivaren fattar det 

slutliga beslutet. På grund av att beslutsfattandet huvudsakligen ligger på 

arbetsgivarens ansvar, förutsätter lagen inte att arbetsgivaren och personalen skall enas 

om beslutet.116 De centralaste ärenden som skall behandlas under 

samarbetsförhandlingarna vid personalminskning är utbildnings- och 

omplaceringsmöjligheter, samt arbets- och arbetstidsarrangemang. Om det inte är 

möjligt att avstå från uppsägningar, permitteringar eller överföring till deltid, borde det 

under förhandlingarna behandlas möjligheter som minskar på de sociala och 

ekonomiska skadorna som personalminskningen tillför.117 

Arbetstagarnas verkliga möjlighet att påverka de beslut som fattas efter 

förhandlingarna har studerats relativt mycket. Resultaten har visat att företrädarna för 

personalgruppen och arbetstagarna anser att möjligheten att påverka vid 

personalminskning är liten, medan arbetsgivarna anser att arbetstagarnas möjlighet att 
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påverka är större.118 Arbetsministeriets beställningsundersökning år 2005 visade att 

över 80 % av arbetstagarnas representanter och 32 % av arbetsgivarnas representanter 

ansåg att arbetstagarnas verkliga möjlighet att påverka vid personalminskning är 

ganska dålig eller dålig.119 Undersökningen som Akava gjorde år 2009 kom till liknande 

resultat som undersökningen år 2005. Arbetstagarnas representanter ansåg att 

arbetstagarnas möjlighet att påverka var en aning mindre än vad arbetsgivarna ansåg. 

På det stora hela uppskattades arbetstagarnas verkliga möjlighet att påverka vara liten. 

51 % av arbetstagarnas representanter och 44 % av arbetsgivarnas representanter ansåg 

att arbetstagarnas möjlighet att påverka är ganska dåliga eller dåliga. I undersökningen 

betraktades också skillnader i olika branscher. Företrädarna inom metallindustrin 

ansåg att arbetstagarnas möjlighet att påverka arbetsgivarens beslut var mycket svag, 

medan företrädarna inom social- och hälsotjänstsektorn ansåg att möjligheten att 

påverka var något större. Skillnaderna i förtroendet för möjligheten att påverka var 

ändå inte statistiskt sett stora.120 

I företag med minst 50 anställda var förtroendet för möjligheten att påverka besluten 

svagast: i 66 % av företagen ansågs möjligheten att påverka vara ganska dålig eller 

dålig. I företag med 30-49 anställda arbetstagare var förtroendet för möjligheten att 

påverka starkast. I dessa företag ansåg 51 % att möjligheten att påverka är ganska dålig 

eller dålig. Skillnaden på företagets storlek var ändå inte statistiskt sett signifikant.121 

De intervjuade personernas tilläggskommentarer visade den kritiska inställningen till 

arbetstagarnas verkliga möjlighet att påverka beslut vid förhandlingar om 

personalminskning. Vid personalminskning på grund av ekonomiska orsaker eller 

produktionsorsaker anses arbetstagarna inte i praktiken ha påverkansmöjligheter.122 

4.2.9. Diskussion 

Syftet med samarbetsförfarandet är att främja växelverkan mellan företaget och dess 

personal och att utveckla arbetstagarens möjlighet att påverka beslut som fattas i 

företaget som behandlar arbetstagarnas arbete.123 Eftersom undersökningar har visat 

att arbetstagarens möjlighet att påverka arbetsgivarens beslut om uppsägningar och 

                                                        
118 Eklund & Miettinen & Keinänen & Väätänen 2010 s. 113 
119 Kairinen & Uhmavaara & Finne 2005 s. 34 
120 Eklund & Miettinen & Keinänen & Väätänen 2010 s. 113-114 
121 Eklund & Miettinen & Keinänen & Väätänen 2010 s. 115 
122 Eklund & Miettinen & Keinänen & Väätänen 2010 s. 116 
123 Saarinen 2009 s. 58 
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permitteringar upplevs som mycket liten, blir det relevant att fråga sig om 

samarbetsförfarandet i detta avseende borde ändras.  

Trots att syftet med samarbetsförfarandet är att utveckla arbetsgemenskapen, visade 

arbetsministeriets undersökning från 2005 att samarbetsförfarandet i företagen både 

försämrade stämningen på arbetsplatsen och försvagade effektiviteten och flexibiliteten 

på arbetet. Enligt studiens resultat gav samarbetsförhandlingarna upphov till spändare 

förhållanden inom personalen. Undersökningarna 2005 och 2009 visade båda att 

personalens påverkansmöjlighet under samarbetsförhandlingar ansågs vara liten och 

att arbetsgivaren ofta redan före inledandet av förhandlingarna fattat ett beslut. Den 

rådande uppfattningen bland företrädarna för personalen i undersökningen 2005 var 

att samarbetsförhandlingarna förts endast för att uppfylla skyldigheten att föra 

samarbetsförhandlingar, inte för att tillsammans med företrädarna för personalen nå 

ett gemensamt beslut.124 

I undersökningen 2005 ansåg en tredjedel av företrädarna för personalen och 57 % av 

arbetsgivarna att samarbetsförhandlingarna haft åtminstone någon effekt på 

arbetsgivarens beslut. Studien visade att arbetsgivaren efter samarbetsförhandlingarna 

sagt upp 25 % färre arbetstagare än vad arbetsgivaren vid början av förhandlingarna 

ämnat uppsäga. Det går inte att uppskatta i vilken grad samarbetsförhandlingarna 

påverkat det slutgiltiga antalet uppsagda arbetstagare, eftersom arbetsgivarens beslut 

påverkats av olika faktorer. De intervjuade personernas svar visade dock att 

förhandlingarna haft en betydelse i antalet uppsagda.125  

Fastän samarbetsförhandlingarna inom många företag anses vara en formalitet eller 

rent av ”till ondo”, anser största delen av företagen att samarbetsförhandlingarna 

främjar personalens påverkansmöjligheter och att samarbetsförfarandet är till verklig 

nytta.126 Studier har visat att arbetstagarnas möjlighet att påverka arbetsgivarens beslut 

vid samarbetsförhandlingar upplevs som liten, men förhandlingarna är ändå viktiga 

eftersom de reglerar informationen som arbetsgivaren skall ge arbetstagarna. 

Enligt mig är samarbetsförhandlingarna trots all skepticism till nytta för både 

arbetsgivaren och personalen och borde inte avskaffas. Samarbetsförhandlingarna 

tvingar arbetsgivaren att fundera på alternativ till permittering, såsom omskolning och 

omplaceringsmöjligheter, vilket kan ligga i arbetstagarnas intresse. De stipulerade 
                                                        
124 Kairinen & Uhmavaara & Finne 2005 s. 65-68 
125 Kairinen & Uhmavaara & Finne 2005 s. 68-69 
126 Koskinen 2007 s. 212 
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förhandlingstiderna borde dock inte förlängas, eftersom det inte är kostnadseffektivt 

att föra långa förhandlingar. Vid ekonomiska eller produktionsmässiga svårigheter är 

arbetsgivarna ibland tvungna att genom personalminskning skära ner på arbetskraften, 

och därför är det naturligt att uppsägning och permitteringen inte alltid går att 

undvika. Eftersom det kan antas att arbetsgivaren känner bättre till vad som är bäst för 

företagets överlevnad och framtid än arbetstagaren, är det enligt mig motiverat att 

acceptera att personalen inte skall kunna påverka arbetsgivarens beslut i någon högre 

grad. Därför ser jag inte ett behov av att ändra på samarbetsförfarandet i den 

riktningen att arbetsgivarens rätt skulle väsentligt minska. 

4.3. Återkallande, uppskjutande och avbrytande av permitteringen 

I vissa fall leder arbetsgivarens skyldighet att erbjuda arbete eller ordna utbildning till 

att permitteringen återkallas, skjuts upp eller avbryts. 127  I arbetsavtalslagen finns inga 

förfaranderegler för återkallande av en permittering som redan getts besked om eller 

för uppskjutande av permitteringen. Det finns inte heller några förfaranderegler för 

tillfälligt avbrytande av permitteringen. I praktiken löses sådana här fall med hjälp av 

allmänna permitteringsregler, kollektivavtal, tidigare praxis inom företag, eller med 

hjälp av avtal som ingåtts mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.128 

Många kollektivavtal innehåller förfarningsregler för ovan nämnda fall. Om 

möjligheten att erbjuda arbete uppkommer under permitteringen eller före 

permitteringen inletts, skall arbetsgivaren meddela om återkallande av permitteringen. 

Återkallandet leder till att permitteringsmeddelandets rättsliga betydelse upphävs. Om 

arbetsgivaren i ett senare skede igen vill permittera arbetstagaren, skall ett nytt 

permitteringsmeddelande ges, om inte något annat framgår ur det vederbörliga 

kollektivavtalet.129  

I praktiken kan arbetsgivarens tillfälliga erbjudande av arbete under permittering leda 

till många slags rättsliga och faktiska problem. Dylika problem har man försökt 

undvika med avtal om uppsägningsskydd.130 I avhandlingen behandlas denna 

problematik inte. 

                                                        
127 Sainio 2010 s. 17 
128 Rautiainen & Äimälä 2007 s. 168 
129 Tiitinen & Kröger 2008 s. 367 
130 Tiitinen & Kröger 2008 s. 367 
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4.4. Permitteringsordning  

Permitteringsordning innebär den ordningsföljd enligt vilken arbetsgivaren 

permitterar arbetstagare vid behov av personalminskning.131 I arbetsavtalslagen nämns 

varken ordningsföljden för uppsägning eller ordningsföljden för permittering av 

arbetstagare, men ArbAvtL 7 kap. 1, 3 och 4 § är riktgivande på allmän nivå. Många 

kollektivavtal innehåller däremot regler om ordningsföljden som arbetsgivaren vid 

behov av personalminskning skall följa.132 

4.4.1. Permitteringsordningen enligt arbetsavtalslagen 

Varken arbetsavtalslagen eller någon annan del av arbetslagstiftningen innehåller en 

självständig bestämmelse om ordningsföljden för minskning av arbetskraft. Allmänna 

riktningsgivande regler finns inte heller, och således kan en arbetsgivare enligt 

arbetsavtalslagen själv välja vem som skall sägas upp eller permitteras, samt bestämma 

ordningen på detta. Förutsättningen är naturligtvis att arbetsgivaren enligt 

arbetsavtalslagen har en giltig grund att säga upp eller permittera ett flertal 

arbetsgivare.133 De arbetsgivare som inte är bundna till något kollektivavtal har 

huvudsakligen mest skyldigheter gentemot dem, vars anställningsförhållande varat 

längst. Enligt denna princip skall arbetsgivaren permittera eller säga upp sist de 

arbetstagare som arbetat längst för arbetsgivaren.134 

Trots att arbetsgivaren är berättigad att i stor utsträckning själv välja vem som skall 

uppsägas eller permitteras och i vilken ordning detta skall ske, så måste arbetsgivaren 

beakta diskrimineringsförbudet som regleras i ArbAvtL 2 kap. 2 §. 

Diskrimineringsförbudet utgör dock inte alltid ett hinder för arbetstagaren att fritt välja 

vem som skall uppsägas eller permitteras. Oavsett en potentiell diskrimineringsgrund 

kan arbetsgivaren nämligen säga upp eller permittera en arbetsgivare, om 

arbetsgivaren motiverar uppsägningen eller permitteringen med att arbetstagarens 

arbetsinsats inte är viktigt för företaget.135 En sådan situation kan till exempel 

uppkomma då arbetsgivaren väljer att permittera en grupp arbetstagare som närmar 

sig pensionsåldern, och ett så kallat diskrimineringsantagande uppstår. Arbetsgivaren 

skall visa att det finns ett godtagbart syfte för valet av arbetstagare som närmar sig 

                                                        
131 Almgrén 2005 s. 3 
132 Saarinen 2009 s. 77 
133 Almgrén 2005 s. 3 
134 Metallarbetarförbundets handbok 2009 s. 27 
135 Almgrén 2005 s. 3 
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pensionsåldern och att permittering av dessa arbetstagare är nödvändig och 

vederbörlig för att uppnå detta syfte.136  

ArbAvtL 7 kap. 1, 3 och 4 § är på allmän nivå riktgivande i valet på dem som skall 

uppsägas, vilket leder till att dessa paragrafer också är riktgivande gällande 

uppsägnings- och permitteringsordningen. I praktiken kan de riktgivande 

bestämmelserna i ArbAvtL 7 kap. 1, 3 och 4 § resultera i att arbetsgivaren följer samma 

regler som de som finns i kollektivavtal; de arbetstagare som på grund av sin 

yrkesskicklighet är viktiga för företaget uppsägs eller permitteras till sist.137 

I praktiken används ofta den så kallade senioritetsprincipen vid personalminskning. 

Enligt senioritetsprincipen uppsägs eller permitteras först den arbetstagare som sist 

anställts till företaget. Senioritetsprincipen är inte ovillkorlig, eftersom det inte i 

arbetsavtalslagen finns någon bestämmelse om ordningsföljden. Om det i företaget 

utövats en praxis på senioritetsprincipen så kan denna princip trots allt bli ovillkorlig, 

eftersom principen då har formats till ett sedvanligt arbetsvillkor inom företaget.138  

Arbetsavtalslagen innehåller bestämmelser om ett särskilt uppsägningsskydd för vissa 

arbetstagare. Exempel på arbetstagare som har detta uppsägningsskydd är gravida eller 

familjelediga arbetstagare, samt förtroendemän och förtroendeombud. 

Uppsägningsskyddet för gravida eller familjelediga arbetstagare regleras i ArbAvtL 7 

kap. 9 § medan uppsägningsskyddet för förtroendemän och förtroendeombud regleras i 

ArbAvtL 7 kap. 10 §. Dessa särskilda uppsägningsskydd inverkar i praktiken på 

uppsägnings- och permitteringsordningen.139 I regeringspropositionen (157/2000 s. 

87) för lagen konstateras till exempel att förtroendemannen och förtroendeombudet 

enligt huvudprincip skall permitteras till sist, förutsatt att de har tillräcklig 

yrkesskicklighet och erfarenhet för att klara av arbetet som finns att utföra. 

4.4.2. Permitteringsordningen i kollektivavtal 

På grund av att arbetsavtalslagen inte innehåller några specifika bestämmelser om 

permitteringsordningen, har kollektivavtal och avtal om uppsägningsskydd haft en 

central betydelse i skapandet av regler för ordningsföljden vid personalminskning.140 

                                                        
136 Saarinen 2009 s. 76 
137 Almgrén 2005 s. 3 
138 Almgrén 2005 s. 4 
139 Almgrén 2005 s. 6 
140 Almgrén 2005 s. 5 
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Kollektivavtal binder arbetsgivaren genom lagen om kollektivavtal (436/1946) eller 

genom arbetsavtalslagens bestämmelse i 2 kap. 7 § om allmänt bindande kollektivavtal. 

Om arbetsgivaren bryter mot permitteringsordningen kan arbetsdomstolen enligt 

kollektivavtalslagen döma denna till att betala böter.141 

De flesta kollektivavtal reglerar permitteringsordningen och det finns två huvudregler; 

För det första skall en arbetstagare som har mest yrkesskicklighet, och därmed är viktig 

för företaget, permitteras till sist. För det andra skall en arbetstagare, som vid 

utförande av arbete för arbetsgivaren förlorat en del av sin arbetsförmåga, permitteras 

till sist. Andra faktorer som påverkar permitteringsordningen är till exempel längden 

på anställningsförhållandet och arbetstagarens försörjningsplikt.142 

Trots att många kollektivavtal innehåller bestämmelser om ordningen för 

personalminskning, så finns det ett antal rättsfall gällande ämnet. En central fråga har 

varit vilken faktor som väger tyngst; yrkesskickligheten eller skadan som uppkommit 

vid utförande av arbetet. Arbetsdomstolens rättspraxis har visat att de arbetstagare 

som på grund av sin yrkesskicklighet är viktiga för företaget i första hand har rätt till att 

behålla sitt arbete. Arbetstagare som förlorat en del av sin arbetsförmåga vid utförande 

av arbetet har däremot visat sig ligga på andra plats.143  

Rättsfallet AD:2004:61 handlade om arbetsgivaren Tunturi Oy Ltd (Tunturi) hade 

brutit mot bestämmelsen om permitteringsordningen i avtalet om uppsägningsskydd, 

då arbetsgivaren hade permitterat arbetstagare A som hade arbetat en lång tid för 

företaget och som vid utförandet av arbetet förlorat en del av sin arbetsförmåga. Det 

var inte ostridigt att A vid utförandet av arbetet hade förlorat en del av sin 

arbetsförmåga. Arbetsdomstolen fastställde att jämförelsegruppen för A var sådana 

arbetstagare, som utförde sådant arbete som A tidigare utfört eller på grund av sin 

yrkesskicklighet hade kunnat utföra. Jämförelsegruppen bestod av arbetstagare som 

arbetade på lagret för reservdelar, som skötare för en sandblästringsmaskin och 

arbetstagare som utförde målararbete. Arbetsdomstolen kom till slutsatsen att Tunturi 

inte hade brutit mot permitteringsordningen, eftersom A:s förmåga att utföra arbetet 

hade varit mer begränsat än de andra arbetstagarnas förmåga att utföra arbetet och 

eftersom en omplacering av A hade förutsatt en relativt lång inskolning. 

                                                        
141 Metallarbetarförbundets handbok 2009 s. 27 
142 Saarinen 2009 s. 77 
143 Almgrén 2005 s. 10 
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Arbetsdomstolen var inte enig i sitt beslut. Domstolsmedlem Vuorinen, som var av 

annan åsikt än de övriga domstolsmedlemmarna, ansåg att Tunturi hade brutit mot 

permitteringsordningen. Vuorinen motiverade sin åsikt med att arbetsgivaren inte visat 

att A, som hade en lång arbetserfarenhet inom företaget, inte efter en kort skolning 

skulle ha klarat av att arbeta i lagret för reservdelar, utöver annat arbete som A klarade 

av att utföra på grund av sin arbetserfarenhet. Arbetsgivaren borde enligt skyldigheten 

att erbjuda arbete ha omorganiserat A:s arbete, fastän detta skulle ha lett till 

permittering av någon annan arbetstagare som hade en svagare position i 

permitteringsordningen än A. 

I rättsfallet AD:2004:61 ansåg inte domstolen att bestämmelsen i avtalet om 

uppsägningsskydd skulle tolkas så att A på grund av sin skada var under arbetsgivarens 

särskilda skydd. Också i andra rättsfall har det visat sig att arbetstagarens 

yrkesskicklighet i praktiken är viktigare än det att arbetstagaren vid utförande av 

arbetet åt arbetsgivaren förlorat en del av sin arbetsförmåga. Arbetsgivaren måste alltså 

inte sträva till att sysselsätta en arbetstagare som förlorat en del av sin arbetsförmåga 

på sådana arbetstagares bekostnad, som har högre yrkesskicklighet eller som redan kan 

utföra et sådant arbete som den skadade arbetstagaren skulle vara tvungen att inskolas 

för.144 

4.4.3. Överenskommelse om permittering 

Avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren kan påverka permitteringsordningen. 

Som exempel kan nämnas en sådan situation där arbetstagaren är i en bättre position 

gällande permitteringsordningen än andra arbetstagare, men kommer överens om 

permittering med arbetsgivaren. Förutsättningen är att det finns ett 

produktionsmässigt eller ekonomiskt behov för arbetsgivaren att permittera 

arbetstagaren. Om det i ett kollektivavtal, som arbetsgivaren är bunden till, finns 

bestämmelser om grunderna eller formen för att komma överens om permittering, är 

arbetsgivaren bunden till att följa dessa regler.145 

4.4.4. Diskussion 

Arbetsavtalslagen innehåller inte några bestämmelser om ordningsföljden enligt vilken 

arbetsgivaren skall minska på personalen vid ekonomiska och produktionsmässiga 
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svårigheter. Trots detta tycks rättsläget kring permitteringsordningen vara tillräckligt 

klart, eftersom kollektivavtal med avtal om uppsägningsskydd har bidragit till 

klargörande av rättsläget. Också en tämligen rik rättspraxis har haft betydelse i 

klargörande av rättsläget. På grund av att rättsläget uppenbarligen är obestridligt, 

anser jag som onödigt att till arbetsavtalslagen tillägga en bestämmelse om 

permitteringsordningen. 

Rättspraxis har visat att de arbetstagare som på grund av sin yrkesskicklighet är viktiga 

för företaget har ett mycket starkt permitteringsskydd, medan arbetstagare som under 

utförande av arbete för arbetsgivaren förlorat en del av sin arbetsförmåga har ett 

svagare permitteringsskydd. Man kan fråga sig varför det i kollektivavtal nämns ett 

skydd för skadade arbetstagare, om skyddet i verkligheten inte är tillräckligt 

omfattande för att skydda en dylik arbetstagares position. 
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5 ARBETSTAGARENS POSITION SOM PERMITTERAD 

En permitterad arbetstagare har vissa rättigheter och skyldigheter medan 

permitteringen varar. Till dessa hör bland annat arbetstagarens rätt att ta emot arbete 

under permitteringen, rätt att säga upp arbetsavtalet och skyldighet att följa 

lojalitetsplikten.146 Om arbetstagaren som löneförmån eller annars via 

anställningsförhållandet har tillgång till en bostad, har han eller hon rätt att såsom 

förut använda bostaden också under permitteringen. Arbetsgivaren kan dock indriva 

vederlag för användning av bostaden.147 Om arbetstagaren permitteras för minst 180 

dagar, oavbrutet har varit permitterad i 180 dagar eller säger upp sig efter att oavbrutet 

ha varit permitterad i minst 200 dagar, omfattas arbetstagaren av arbets- och 

näringsbyråns omställningsskydd. Omställningsskyddet är en verksamhetsmodell vars 

syfte är att hjälpa uppsagda och permitterade arbetstagare att få nytt arbete.148 

En arbetstagare som är permitterad på heltid och som inte hittar annat arbete under 

permitteringen, har rätt till utkomstskydd för arbetslösa på samma förutsättningar som 

en arbetstagare som blivit arbetslös. Dagspenningen, som under permitteringen skall 

betalas, räknas på samma sätt som för en person som söker arbete och som inte är i ett 

anställningsförhållande.149 I avhandlingen går jag inte djupare in på en permitterad 

arbetstagares socialskydd. 

5.1. Arbetstagarens rätt att ta emot arbete under permittering 

I ArbAvtL 5 kap. 1 § 1 mom. fastställs att arbetstagaren med de begränsningar som 

följer av 6 § får ta annat arbete medan permitteringen varar. Kapitlets 6 § behandlar 

återupptagandet av arbetet efter permitteringen. Arbetstagarens rätt att ta emot annat 

arbete är inte beroende av hur permitteringen genomförs, men om permitteringen 

gäller för viss tid så kan inte arbetstagaren ingå ett nytt arbetsavtal som gäller för 

längre tid än permitteringen.150  Trots att huvudskyldigheterna, det vill säga utförandet 

av arbete och löneutbetalningen, vilar under permitteringen består de övriga 

skyldigheterna, såsom lojalitetsplikten.151 

                                                        
146 Seavsnitt 5.1 
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150 Koskinen 2009, Edilex nyheter 6.2.2009  
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Lojalitetsplikten, som uttrycks i ArbAvtL 3 kap. 1 §, innebär att arbetstagaren i sin 

verksamhet skall undvika allt som står i strid med vad som skäligen kan krävas av en 

arbetstagare i den ställningen. Till lojalitetsplikten hör att arbetstagaren inte får 

exploatera eller avslöja arbetsgivarens affärs- eller yrkeshemligheter.152  

I ArbAvtL 3 kap. 3 § 1 mom. förbjuds arbetstagare att ingå arbetsavtal som innebär 

konkurrerande verksamhet på det sätt som anges i ArbAvtL 3 kap. 1 §. Detta förbud 

gäller ändå inte permitterade arbetstagare, eftersom en permitterad arbetstagare är i en 

särskild position och inte kan ställas inför samma krav som andra arbetstagare.153 Detta 

beror på att arbetstagarens rätt till arbete, som stadgas i grundlagens 18 §, skall 

beaktas. Arbetstagaren får således under permitteringen ingå ett arbetsavtal 

beträffande ett arbete som motsvarar hans eller hennes ordinarie arbete, så länge som 

arbetet inte leder till konkurrerande verksamhet som strider mot god sed.154 Vid 

permittering har det inte någon betydelse om arbetsgivaren och arbetstagaren har 

ingått ett avtal om konkurrensförbud, eftersom avtalet binder arbetstagaren först efter 

att anställningsförhållandet avslutas.155 

Under tiden för arbetsavtalslagen från 1970 har rättspraxis visat att förbudet mot 

konkurrerande verksamhet skall följas även under permitteringen. I rättsfallet 

HD:1995:47 ansågs att en arbetstagare, som varit permitterad för tills vidare, brutit 

mot lojalitetsplikten då han i eget namn gjort en offert på ett arbete som tävlade med 

hans arbetsgivare. Högsta domstolen ansåg att den permitterade arbetstagaren borde 

ha förstått att också hans arbetsgivare skulle göra en offert på arbetet, och att 

arbetstagaren bedrivit konkurrerande verksamhet som stred mot god sed. 

Arbetstagaren hade skenbart skadat arbetsgivaren och arbetsgivaren hade rätt att häva 

arbetsavtalet. 

Då arbetstagaren ingår ett nytt arbetsavtal skall han eller hon beakta prioriteringen av 

sitt tidigare jobb. Efter permitteringen är arbetstagaren skyldig att återgå till sitt 

ordinarie arbete.156 
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154 Sainio 2010 s. 18 
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156 Hietala & Kahri & Kairinen & Kaivanto 2008 s. 235 
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5.2. Återupptagande av arbetet efter permittering  

I ArbAvtL 5 kap. 6 § regleras arbetstagarens återupptagande av arbetet efter 

permitteringen. I paragrafens 1 mom. regleras arbetsgivarens skyldighet att meddela 

om återupptagande av arbetet och i paragrafens 2 mom. regleras arbetstagarens rätt att 

säga upp ett arbetsavtal som han eller hon under tiden för permitteringen ingått med 

en annan arbetstagare. 

5.2.1. Meddelande om återupptagande av arbetet 

En permittering som genomförs på viss tid avslutas på den tidpunkt som arbetsgivaren 

i permitteringsmeddelandet angett.157  I arbetsavtalslagen finns inte någon 

bestämmelse gällande återupptagande av arbetet vid permittering som genomförts för 

viss tid. Ett meddelande om permitteringens slut vore onödigt, eftersom arbetsgivaren 

vid visstidspermittering redan i permitteringsmeddelandet måste ange den exakta 

tidpunkten för permitteringens slut.158  

Då arbetstagaren är permitterad för tills vidare, är arbetsgivaren skyldig att meddela 

om återupptagandet av arbetet. Detta beror på att en arbetstagare som är permitterad 

för tills vidare inte på förhand vet exakt när arbetet återupptas. Vanligtvis har 

arbetstagaren inte heller någon möjlighet att under permitteringen uppskatta 

tidpunkten för återupptagandet av arbetet.159 Ur ArbAvtL 5 kap. 6 § 1 mom. framgår att 

arbetsgivaren skall meddela om återupptagandet av arbetet minst sju dagar innan 

arbetet återupptas, om arbetstagaren är permitterad tills vidare och om inte något 

annat har avtalats om. I regeringspropositionen (RP 157/2000 s. 89) för lagen har 

bestämmelsen motiverats med att en arbetstagare som är permitterad för tills vidare 

inte kan veta eller förutsäga när permitteringen avslutas och att det är nödvändigt att 

försäkra att arbetstagaren har en skälig tid att förbereda sig på att permitteringen 

avslutas. På basis av dessa motiveringar skall bestämmelsen i ArbAvtL 5 kap. 6 § 1 

mom. kunna tillämpas också i situationer där arbetsgivaren avslutar en permittering 

som genomförs på viss tid före tidpunkten som angetts i permitteringsmeddelandet.160  

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om en kortare kallelsefrist för 

återupptagandet av arbetet än sju dagar. Efter att arbetstagaren fått meddelandet för 
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158 Rautiainen & Äimälä 2007 s. 174 
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permitteringens slut, är arbetstagaren skyldig att återuppta arbetet inom den tid som 

lagen eller ett avtal som arbetstagaren är bunden till anger.161 

5.2.2. Uppsägning av ett arbetsavtal som ingåtts med annan 

arbetsgivare 

Om den permitterade arbetstagaren har ingått ett arbetsavtal med en annan 

arbetsgivare, måste han eller hon säga upp det nya arbetsavtalet före återupptagande 

av arbetet för den ”primära arbetsgivaren”.162 ArbAvtL 5 kap. 6 § 2 mom. behandlar 

arbetstagarens rätt att säga upp ett arbetsavtal som han eller hon under tiden för 

permitteringen ingått med en annan arbetstagare. Enligt paragrafen får arbetstagaren 

säga upp det nya arbetsavtalet med iakttagande av fem dagars uppsägningstid. 

Arbetstagarens rätt att säga upp arbetsavtalet är oberoende av avtalstiden för det nya 

arbetsavtalet.  

Arbetstagarens rätt att säga upp det nya arbetsavtalet har reglerats till fem dagar, det 

vill säga till två dagar kortare än den ursprungliga arbetsgivarens anmälningstid för 

återupptagandet av arbetet, eftersom arbetstagaren inte alltid har möjlighet att genast 

meddela den nya arbetsgivaren om uppsägningen. Uppsägningsrätten gäller också 

arbetstagare som permitterats för viss tid, eftersom också visstidspermitterade 

arbetstagare kan ha ett behov av att snabbt säga upp sitt nya arbetsavtal.163 

Arbetstagaren har inte enligt ArbAvtL 5 kap. 6 § 3 mom. någon skyldighet att berätta 

om sin permittering och speciella uppsägningsrätt till den andra arbetsgivaren. Detta 

kan förorsaka betydlig skada för en ”sekundär arbetsgivare” som inte vet om dessa 

omständigheter. I regeringspropositionen (RP 157/2000 s. 89) för lagen 

rekommenderas att arbetstagaren berättar om permitteringen när han eller hon ingår 

ett arbetsavtal med en annan arbetsgivare. Om arbetstagaren inte har berättat om 

permitteringen och hans eller hennes speciella uppsägningsrätt förorsakar den 

”sekundära arbetsgivaren” skada, kan arbetstagaren bli skadeståndsskyldig enligt 

ArbAvtL 12 kap. 1 § 3 mom.164  
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5.3. Upphörande av en permitterad arbetstagares anställningsförhållande 

I Arbetsavtalslagens 5 kap. 7 § regleras upphörandet av en permitterad arbetstagares 

anställningsförhållande. I paragrafen fastställs en permitterad arbetstagares 

uppsägningsrätt och lönen för uppsägningstiden. 

5.3.1. Då arbetstagaren säger upp arbetsavtalet 

Enligt ArbAvtL 5 kap. 7 § 1 mom. kan en arbetstagare som är permitterad på grund av 

ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker säga upp sitt arbetsavtal utan att iaktta 

någon uppsägningstid. Detta gäller både arbetstagare med arbetsavtal som gäller tills 

vidare och arbetstagare med arbetsavtal som gäller för viss tid. Om den permitterade 

arbetstagaren känner till när permitteringen kommer att upphöra, finns inte den 

speciella uppsägningsrätten under de sju föregående dagarna innan permitteringen 

upphör.  

Arbetstagarens rätt att under permitteringen säga upp sitt arbetsavtal är oberoende av 

grunden för permitteringen, längden på permitteringen och sättet på hur 

permitteringen genomförts. Således kan också en permitterad arbetstagare, som ingått 

ett tidsbestämt arbetsavtal med arbetsgivaren, använda sig av den speciella 

uppsägningsrätten. Samma gäller arbetstagare som är partiellt permitterade, det vill 

säga arbetstagare som inte är permitterade på heltid.165  

Den speciella uppsägningsrätten upphör efter att arbetsgivaren gett meddelandet om 

permitteringens slut. Detta gäller både arbetstagare som är permitterade för tills vidare 

och arbetstagare som är permitterade för viss tid, samt arbetstagare som ingått ett 

tidsbestämt avtal med arbetsgivaren.166 Under de sju föregående dagarna för 

återupptagandet av arbetet kan en tillsvidareanställd arbetstagare säga upp 

arbetsavtalet, om han eller hon följer den uppsägningstiden som annars tillämpas i 

anställningsförhållandet. Detta gäller däremot inte visstidsanställda arbetstagare, 

emedan de är bundna till utgången av arbetsavtalet.167 

Om permitteringen har räckt i minst 200 dagar utan avbrott och arbetstagaren säger 

upp sitt arbetsavtal, har han eller hon enligt ArbAvtL 5 kap. 7 § 3 mom. rätt att i 

ersättning få sin lön för uppsägningstiden så som bestäms i ArbAvtL 5 kap. 7 § 2 mom. 
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En arbetstagare som utan avbrott har varit permitterad i minst 200 dagar har också 

rätt till omställningsskyddet, om arbetstagaren arbetat för samma eller olika 

arbetsgivare i minst tre år.168 

5.3.2. Då arbetsgivaren säger upp arbetsavtalet 

I ArbAvtL 5 kap. 7 § 2 mom. fastställs att  

”Om arbetsgivaren säger upp en permitterad arbetstagares arbetsavtal så att det 
upphör medan permitteringen varar, har arbetstagaren rätt till sin lön för 
uppsägningstiden...” 

Under permitteringen kan arbetsgivaren alltså säga upp arbetstagarens arbetsavtal på 

samma grunder som under det vanliga anställningsförhållandet, det vill säga då 

arbetstagaren inte är permitterad. Vid uppsägning av en permitterad arbetstagare är 

arbetsgivaren således enligt ArbAvtL 5 kap. 7 § 2 mom. skyldig att iaktta 

uppsägningstid och betala lön för uppsägningstiden. I dylika situationer bestäms 

uppsägningstiderna enligt det normala förfarandet, det vill säga enligt 

anställningsförhållandets längd. 169 

Om arbetsgivaren enligt lagen eller ett avtal vid permitteringen har varit skyldig att 

följa en längre anmälningstid än 14 dagar för meddelande om permittering, får 

arbetsgivaren dra av 14 dagars lön från lönen för uppsägningstiden. Detta fastställs i 

ArbAvtL 5 kap. 7 § 2 mom. Om arbetsgivaren säger upp en permitterad arbetstagare är 

arbetsgivaren också skyldig att betala semesterersättning för uppsägningstiden, fastän 

arbetstagaren skulle vara permitterad under hela uppsägningstiden.170 

 

                                                        
168 Se avsnitt 2.2.1. 
169 Antola & Parnila & Sainio 2009 s. 260 
170 Antola & Parnila & Sainio 2009 s. 261 
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6 PERMITTERING AV VISSTIDSANSTÄLLDA 

ARBETSTAGARE 

Rättsläget kring permittering av visstidsanställda arbetstagare har förblivit oklart, trots 

att det till nya arbetsavtalslagen tillagts en specialbestämmelse, ArbAvtL 5 kap. 2 § 3 

mom., om permittering av arbetstagare med tidsbestämda arbetsavtal. Inom 

rättslitteratur finns det oenighet gällande frågan om arbetsgivaren kan permittera en 

visstidsanställd arbetstagare som inte vikarierar för en ordinarie arbetstagare. Det som 

också förblivit oklart är om ArbAvtL 5 kap. 2 § 3 mom. är semidispositiv, det vill säga 

om riksomfattande arbetsorganisationer kan avtala om annat än det som stadgas i 

bestämmelsen. 

Eftersom rättsläget i många avseenden är oklart, har jag valt att närmare undersöka 

permittering av visstidsanställda arbetstagare.  Förutsättningarna för att permittera en 

visstidsanställd arbetstagare har således en central betydelse för min avhandling. Jag 

fördjupar mig speciellt i arbetsgivarens och den visstidsanställda arbetstagarens 

möjlighet att avtala om permittering och arbetsgivarens möjlighet att på grund av ett 

uppsägningsvillkor permittera en visstidsanställd arbetstagare. I avsnitt 6.5 visar jag 

problematiken gällande visstidsanställda som inte vikarierar för ordinarieanställda och 

i kapitel 7 analyserar jag ett rättsfall som haft stor betydelse för klargörande av 

rättsläget. Till sist diskuterar jag frågan och presenterar min egen tolkning av 

rättsläget. 

6.1. Arbetsavtalslagen om permittering av visstidsanställda 

Arbetsgivaren har i allmänhet inte rätt att permittera en arbetstagare som är anställd 

för viss tid. Orsaken till att permitteringsrätten är begränsad har att göra med 

arbetsavtalets specialkaraktär.171 Ur regeringspropositionen (RP 157/2000 s. 87) för 

arbetsavtalslagen framgår att avtalsparter som ingår ett tidsbestämt arbetsavtal binder 

sig att fullgöra sina skyldigheter under hela tidsperioden för vilken avtalet ingåtts för. 

Arbetsgivaren är alltså skyldig att erbjuda arbete och betala lön för hela den avtalade 

tidsperioden, om inte avtalet på basis av ett uppsägningsvillkor kan sägas upp före 

slutet av den avtalade tidsperioden. Som ett undantag till denna allmänna regel 

fastställs i ArbAvtL 5 kap. 2 § 3 mom. att  

                                                        
171 Koskinen & Valkonen 2003 s. 3 
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“Arbetsgivaren får permittera en visstidsanställd arbetstagare endast om arbetstagaren 
är vikarie för en ordinarie arbetstagare och arbetsgivaren skulle ha rätt att permittera 
den ordinarie arbetstagaren om han eller hon vore i arbete.”  

Bestämmelsen täcker rätt så många permitteringsfall, eftersom visstidsanställda 

arbetstagare ofta arbetar som vikarier för ordinarieanställda arbetstagare.172 Ur 

regeringspropositionen (RP 157/2000 s. 87) för lagen framgår att specialbestämmelsen 

har tillagts den nya arbetsavtalslagen, som trädde i kraft år 2001, på grund av att 

arbetsgivaren vid beslut om permittering skall beakta kravet på att bemöta 

arbetstagarna opartiskt. Kravet på att bemöta arbetstagarna opartiskt, som stadgas i 

ArbAvtL 2 kap. 2 § 3 mom., tillämpas inte på permittering av säsongarbetare.173 

En permitterad visstidsanställd arbetstagare, som är vikarie för en ordinarie 

arbetstagare, har rätt att som permitterad säga upp arbetsavtalet enligt ArbAvtL 5 kap. 

7 § utan att beakta uppsägningstiden. Om arbetstagaren har kännedom om 

permitteringens utgång, kan han eller hon inte säga upp arbetsavtalet under de sju 

föregående dagarna för permitteringens utgång. Om arbetsgivaren på ogiltiga grunder 

permitterar en visstidsanställd arbetstagare, är arbetsgivaren skyldig till avtalsbrott. I 

dessa fall har den permitterade arbetstagaren rätt att häva arbetsavtalet om 

förutsättningarna för det uppfylls. Förutsättningarna för att häva arbetsavtalet regleras 

i ArbAvtL 8 kap. 1 § 2 mom. Om den visstidsanställda arbetstagaren samtidigt är 

förtroendeman eller förtroendeombud så bestäms hans eller hennes permittering enligt 

ArbAvtL 5 kap. 2 § 4 mom., som fastställer permittering av förtroendeman och 

förtroendeombud.174  

6.2. Arbetsavtalslagen från 1970 

Även tidigare, före den nya arbetsavtalslagen trädde i kraft år 2001, var det i allmänhet 

olagligt att permittera en visstidsanställd arbetstagare.175 Inom rättslitteraturen har det 

enats om att ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker som grund för permittering 

endast gällde tillsvidareanställda arbetstagare. Rättspraxis har också bekräftat detta.176 

Eftersom det i arbetsavtalslagen från 1970 inte fanns något stadgande om permittering 

av visstidsanställda arbetstagare, fanns inte heller rätten att permittera en 
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visstidsanställd som är vikarie för en ordinarie arbetstagare som arbetsgivaren skulle 

ha rätt att permittera om han eller hon vore i arbete. Ordalydelsen i den tidigare 

arbetsavtalslagen visade att en visstidsanställd arbetstagare endast kunde permitteras 

på en hävningsgrund. Att permittera på en hävningsgrund var möjligt eftersom 

arbetsgivaren förr kunde permittera en arbetstagare på individuella grunder. Enligt den 

nya arbetsavtalslagen kan arbetsgivaren inte permittera en arbetstagare på en 

hävningsgrund eftersom det numera, i ArbAvtL 5 kap. 2 § 1 och 2 mom., förutsätts att 

det skall finnas ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker för permittering. 

6.3. Arbetsmarknadsorganisationers rätt att avtala om 

permitteringsgrunderna 

Enligt ArbAvtL 13 kap. 7 § får arbetsgivarnas och arbetstagarnas riksomfattande 

föreningar avtala om permitteringsgrunderna som anges i 5 kap. 2 § 1 mom. 2 pt. och 2 

mom. Det som förblivit oklart är om riksomfattande arbetsmarknadsorganisationer på 

basis av det som stadgas i ArbAvtL 13 kap. 7 § har rätt att avtala om grunderna för att 

permittera visstidsanställda arbetstagare. 

Enligt ett tolkningssätt kan man stödjandes på ett kollektivavtal komma överens om 

permittering av en visstidsanställd arbetstagare, oberoende av bestämmelsen om 

permittering av visstidsanställda arbetstagare i ArbAvtL 5 kap. 2 § 3 mom. Sådana 

kollektivavtal existerar. Koskinen & Valkonen (2003) undersökte 40 kollektivavtal för 

att utreda om permitteringsrätten av visstidsanställda arbetstagare har utvidgats 

genom kollektivavtal. Studien visade att det finns kollektivavtal som utvidgat rätten att 

permittera visstidsanställda. Dessutom fann Koskinen & Valkonen (2003) 

kollektivavtal som var mångtydiga gällande frågan. Under tiden för studien, år 2003, 

hade permitteringsrätten av arbetstagare i skidcentrer utvidgats genom kollektivavtal. 

Enligt kollektivavtalet kunde arbetsgivaren och arbetstagaren komma överens om 

permittering på grund av väderleksförhållanden, fastän arbetstagaren hade ett 

tidsbestämt arbetsavtal. 177 Enligt det aktuella kollektivavtalet för skidcenterbranschen 

är detta trots allt inte möjligt, eftersom det ur kollektivavtalets 4 § 3 stycke framgår att 

permittering av visstidsanställda arbetstagare bestäms enligt arbetsavtalslagen. 

Enligt ett annat tolkningssätt är det inte möjligt för riksomfattande 

arbetsmarknadsorganisationer att avtala om annat än det som stadgas i ArbAvtL 5 kap. 

2 § 3 mom. Detta tolkningssätt kan motiveras med att hänvisa till ordalydelsen i 
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ArbAvtL 13 kap. 7 §. I paragrafen nämns inte att stadgandet i lagens 5 kap. 2 § 3 mom. 

skulle höra till sådana bestämmelser som genom kollektivavtal kan avvikas från. Detta 

tolkningssätt är naturligt i det avseendet att lagstiftaren med inkluderandet av 5 kap. 2 

§ 3 mom. i arbetsavtalslagen explicit ville begränsa arbetsgivarens permitteringsrätt av 

visstidsanställda till att omfatta endast vikarierande visstidsanställda.178 Saarinen 

(2009) anser att det inte genom kollektivavtal är möjligt att avtala om annat än det som 

stadgas i ArbAvtL 5 kap. 2 § 3 mom.179 Tiitinen & Kröger (2008) delar denna åsikt. 

Deras motivering till påståendet är att tidsbestämda avtal kan avslutas bara genom 

hävning av arbetsavtalet och att det därför inte på basis av ett kollektivavtal kan avtalas 

om permittering av en visstidsanställd arbetstagare.180  

I regeringspropositionen (RP157/2000) för lagen klargörs inte rättsläget, men 

i ArbAvtL 13 kap. 7 § räknas uttömmande upp alla tillfällen då arbetsgivarnas och 

arbetstagarnas riksomfattande föreningar genom kollektivavtal kan avvika från lagens 

tvingande bestämmelser. I detta avseende skiljer sig den nya arbetsavtalslagen från den 

tidigare. I den tidigare arbetsavtalslagen konstaterades endast, i 30 § 1 mom., att man 

genom avtal kan utvidga på permitteringsrätten, utan att explicit nämna tillfällen då 

avvikande från arbetsavtalslagens bestämmelser var möjligt. 

Enligt mig borde arbetsavtalslagen tolkas så, att riksomfattande arbetsorganisationer 

inte kan avtala om annat än det som stadgas i ArbAvtL 5 kap. 2 § 3 mom. Om avtal om 

annat skulle vara möjligt, skulle detta ha tagits upp i ArbAvtL 13 kap. 7 §. Det att endast 

5 kap. 2 § 1 mom. 2 pt. och 2 mom. räknas upp visar enligt mig att lagstiftarens ändmål 

har varit att begränsa rätten att avtala om permittering av visstidsanställda 

arbetstagare. Bestämmelsen i lagens 5 kap. 2 § 3 mom. om permittering av 

visstidsanställda arbetstagare har tillagts lagen uttryckligen för att öka på den 

visstidsanställda arbetstagarens permitteringsskydd. 

Det som är intressant är att det existerar kollektivavtal som berättigar permittering av 

visstidsanställda arbetstagare på annan grund än ”vikariegrunden”, fastän det är oklart 

om dylika avtal är giltiga. I fallet HR 5.6.2007 S 06/790 krävde kärande Ripatti 

ersättning för att ha blivit permitterad på ogiltiga grunder. Ripatti, som var en 

visstidsanställd arbetstagare på Ski Tornimäki Oy (ST Oy), påstod att permitteringen 

hade kommit som en överraskning för honom och att ST Oy inte hade beaktat 
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anmälningstiden för permitteringen. I kärandes motivering fastställdes också att en 

visstidsanställd arbetstagare inte kan permitteras. Enligt svarande (ST Oy) hade 

permitteringen varit giltig eftersom Ripatti och St Oy kommit överens om 

permitteringen. Kollektivavtalet för skidcenterbranschen tillät arbetsgivaren och 

arbetstagaren att komma överens om permittering av visstidsanställda arbetstagare. 

Domstolen ansåg att permitteringen varit giltig eftersom arbetsgivaren kunde bevisa att 

permitteringen hade avtalats om och att permitteringen inte kommit som en 

överraskning för Ripatti. 

Enligt mig är det förvånansvärt att domstolen inte över huvudtaget kommenterade 

arbetstagarens och arbetsgivarens rätt att avtala om permittering av en visstidsanställd 

arbetstagare som inte vikarierar för en ordinarieanställd arbetstagare. I fallet HR 

5.6.2007 S 06/790 har utgångspunkten varit att en visstidsanställd arbetstagare kan 

permitteras stödjandes på ett kollektivavtal, som berättigar arbetstagaren och 

arbetsgivaren att komma överens om permittering. Trots rättsfallet anser jag i enlighet 

med Saarinen (2009) och Tiitinen & Kröger (2008) att det inte är möjligt att avtala om 

annat än det som stadgas i ArbAvtL 5 kap. 2 § 3 mom. 

6.4. Permittering av en visstidsanställd vikarie 

Permittering av en visstidsanställd arbetstagare på ”vikariegrunden” är 

arbetsavtalslagens huvudregel och utgångspunkt vid permittering av visstidsanställda 

arbetstagare. Enligt ArbAvtL 5 kap. 2 § 3 mom. kan arbetsgivaren permittera en 

visstidsanställd arbetstagare endast då den visstidsanställda jobbar som vikarie för en 

ordinarie arbetstagare, som arbetsgivaren skulle ha rätt att permittera. 

Ur regeringspropositionen (2000/157 s. 87) för lagen framgår att det eventuella 

specialskydd, som den ordinarie arbetstagaren genom lagen eller kollektivavtal har, 

inte tillämpas på den visstidsanställda vikarien som permitteras. Ett sådant här 

specialskydd kan beröra till exempel permitteringsordningen. En tillsvidareanställd 

vikarie har alltså inte ett starkare permitteringsskydd än den arbetstagare som han eller 

hon vikarierar för. 

Om den visstidsanställda arbetstagaren vikarierar för en ordinarie arbetstagare som i 

sin tur redan är permitterad, så kan arbetsgivaren inte permittera den visstidsanställda. 

I ett sådant här fall skulle den ordinarie arbetstagaren inte kunna permitteras, eftersom 

han eller hon inte kan permitteras så att säga dubbelt. Om den ordinarie arbetstagarens 
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arbete skulle ha varit nödvändigt för företagets verksamhet och således inte kunnat bli 

permitterad, så kan inte heller den vikarierande visstidsanställda arbetstagaren 

permitteras. Förutsättningarna för att permittera den vikarierande visstidsanställda 

arbetstagaren bedöms enligt arbetsgivarens faktiska möjlighet att permittera den 

ordinarie arbetstagaren.181 Om den tillsvidareanställda arbetstagaren, som den 

visstidsanställda arbetstagaren vikarierar för, har ett uppsägningsvillkor i sitt 

arbetsavtal, kan arbetsgivaren permittera den vikarierande visstidsanställda 

arbetstagaren oberoende om det finns ett uppsägningsvillkor i den visstidsanställdas 

arbetsavtal.182 

Det som kan bli en tolkningsfråga är vem som anses vara vikarie för en ordinarie 

arbetstagare. En vikarierande visstidsanställd är direkt anknuten till den persons 

position som den visstidsanställda vikarierar för. Detta betyder att vikarien utför 

samma arbetsuppgifter som den ordinarie arbetstagaren utfört. Ifall arbetsuppgifterna 

i viss mån är olika, skall omständigheterna i det enskilda fallet prövas vid beslut om 

permittering av en vikarierande visstidsanställd arbetstagare.183 Rättspraxis har visat 

att vikarien inte nödvändigtvis måste utföra samma uppgifter som den arbetstagare 

han eller hon vikarierar för tidigare utfört. Arbetsgivaren kan alltså med hjälp av olika 

arrangemang inom företaget ordna en omfördelning av arbetsuppgifterna. Det 

relevanta är att behovet för en vikarie grundar sig på en annan arbetstagares 

frånvaro.184 Också att vikariatet kan individualiseras är relevant; den visstidsanställda 

arbetstagaren skall veta eller borde veta att han eller hon arbetar som vikarie för en 

ordinarie arbetstagare.185 

Om arbetsgivaren på basis av tillfällig minskning av arbetet vill permittera en 

visstidsanställd arbetstagare, måste arbetsgivaren visa vem som den visstidsanställda 

vikarierar för. Därför är det till exempel inte möjligt för arbetsgivaren att permittera en 

visstidsanställd som är sjukledighetsvikarie då en allmän epidemi råder. Det att den 

visstidsanställda vikarierar för olika ordinarie arbetstagare efter varandra, till exempel 

en sommarlovsvikarie, utgör inget hinder. I dylika fall kan arbetsgivaren peka ut den 

ordinarie arbetstagare som den visstidsanställda arbetstagaren vikarierar för.186 

                                                        
181 Koskinen & Valkonen 2003 s. 4 
182 Koskinen 2006 s. 6 
183 Koskinen 2006 s. 5-6 
184 Saarinen 2009 s. 33 
185 Tiitinen & Kröger 2008 s. 350 
186 Saarinen 2009 s. 33 
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Det kan förekomma att en vikarierande visstidsanställd arbetstagare ersätts med en ny 

vikarierande visstidsanställd arbetstagare. Ett exempel på en dylik situation är då den 

vikarierande visstidsanställda arbetstagaren går på sjuk- eller familjeledighet. I sådana 

fall torde det som stadgas i ArbAvtL 5 kap. 2 § 3 mom. inte kunna användas som 

permitteringsgrund, eftersom stadgandet endast avser visstidsanställda arbetstagare 

som vikarierar tillsvidareanställda arbetstagare. Detta tolkningssätt motiveras med 

bestämmelsens ordalydelse. Å andra sidan skulle ett annat tolkningssätt kunna 

motiveras med bestämmelsens syfte, som torde vara att ställa en tillsvidareanställd 

arbetstagares egentliga vikarie i samma position som den tillsvidareanställda 

arbetstagaren.187 

6.5. Permittering av en visstidsanställd som inte är vikarie 

Ur arbetsavtalslagen eller regeringspropositionen (RP157/2000) för lagen framgår inte 

om det är möjligt att permittera en visstidsanställd arbetstagare under andra 

förutsättningar än de som explicit nämns i lagen, och vilka dessa förutsättningar i så 

fall är. Därför har det förblivit oklart om en visstidsanställd arbetstagare kan 

permitteras på basis av ett uppsägningsvillkor som inkluderats till arbetsavtalet och om 

en arbetsgivare och en visstidsanställd arbetstagare kan komma överens om 

permittering.  

Nedan diskuterar jag först en arbetsgivares och en visstidsanställd arbetstagares 

möjlighet att avtala om permittering. Sedan går jag in på arbetsgivarens möjlighet att 

permittera en visstidsanställd arbetstagare på basis av ett uppsägningsvillkor som 

inkluderats i arbetsavtalet. Den senare nämnda frågeställningen diskuterar jag i ljuset 

av högsta domstolens fall HD:2006:4, som jag analyserar i kapitel 7. 

6.5.1. Överenskommelse om permittering 

I ArbAvtL 5 kap. 2 § 2 mom. regleras arbetsgivarens och arbetstagarens möjlighet att 

avtala om permittering. I paragrafen fastställs att:  

“Medan anställningsförhållandet varar får arbetsgivaren och arbetstagaren, utan 
hinder av vad som bestäms i 1 mom. och i 4 § i detta kapitel, avtala om permittering för 
viss tid i de fall då det är behövligt på grund av arbetsgivarens verksamhet eller 
ekonomiska situation.” 

                                                        
187 Koskinen 2006 s. 6 
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Inom rättslitteratur finns det inte någon enig ståndpunkt gällande frågan om 

arbetsgivaren och arbetstagaren kan avtala om permittering, då arbetsavtalet ingåtts 

för viss tid. Koskinen (2006) anser att en dylik permittering inte är möjlig. Han 

konstaterar att det i arbetsavtalslagen eller dess förarbeten inte nämns något om att det 

skulle vara möjligt att komma överens om permittering av visstidsanställda 

arbetstagare, och att bestämmelsen i ArbAvtL 5 kap. 2 § 2 mom. således inte kan 

tillämpas på visstidsanställda arbetstagare.188 Fastän det i lagen inte konstateras att det 

som stadgas i ArbAvtL 5 kap. 2 § 1 och 2 mom. är avsett endast för tillsvidareanställda 

arbetstagare, syns detta i och med stadgandet i ArbAvtL 5 kap. 2 § 3 mom. Stadgandet i 

ArbAvtL 5 kap. 2 § 3 mom. har nämligen tillagts den nya arbetsavtalslagen uttryckligen 

för att begränsa arbetsgivarens rätt att permittera visstidsanställda arbetstagare.189 

Koskinen & Valkonen (2003) konstaterar också att arbetsgivaren och den 

visstidsanställda arbetstagaren inte kan komma överens om permittering. Enligt 

Koskinen & Valkonen (2003) har rätten att komma överens om permittering av en 

visstidsanställd arbetstagare raderats i och med inkluderandet av bestämmelsen i 

ArbAvtL 5 kap. 2 § 3 mom.190 Vidare framhäver de att det inte är möjligt att avtala om 

arbetstagarens anställningsskydd till arbetstagarens nackdel.191  Det att ArbAvtL 5 kap. 

2 § 1 och 2 mom., som reglerar förutsättningarna för att permittera arbetstagare, är 

avsedda endast för tillsvidareanställda arbetstagare har i rättspraxis konstaterats också 

före den nya arbetsavtalslagen trädde i kraft. Koskinen & Valkonen (2003) hänvisar till 

rättsfallet HD:1995:189, där högsta domstolen fastställde att stadgandet i 

arbetsavtalslagens 30 § 1 mom. andra mening angående permittering på grund av 

tillfällig minskning av arbete inte kunde tillämpas på arbetsavtal som ingåtts för viss 

tid. Enligt Koskinen & Valkonen (2003) har lagstiftarna för den nya arbetsavtalslagen 

inte haft som avsikt att ändra på utgångspunkten att förutsättningarna för att 

permittera arbetstagare, som i den nuvarande arbetsavtalslagen fastställs i 5 kap. 2 § 1 

och 2 mom., är avsedda för endast tillsvidareanställda arbetstagare.192 På grund av att 

arbetsgivaren och den visstidsanställda arbetstagaren inte kan avtala om permittering, 

har den visstidsanställda arbetstagaren ett starkare permitteringsskydd än till exempel 

en förtroendeman och ett förtroendeombud.193 

                                                        
188 Koskinen 2006 s. 10 
189 Koskinen & Valkonen 2003 s. 4 
190 Koskinen & Valkonen 2003 s. 11 
191 Koskinen & Valkonen 2003 s. 9 
192 Koskinen & Valkonen 2003 s. 4 
193 Koskinen & Valkonen 2003 s. 6 
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Tiitinen & Kröger (2008) och Saarinen (2009) anser att en arbetsgivare och en 

visstidsanställd arbetstagare möjligtvis kan avtala om permittering. Enligt Saarinen 

(2009) är bestämmelsen i ArbAvtL 5 kap. 2 § 2 mom. inte begränsad till att gälla endast 

anställningsförhållanden som ingåtts tillsvidare. Således torde det vara möjligt att 

avtala om permittering även i anställningsförhållanden som ingåtts för viss tid.194 

Tiitinen & Kröger (2008) konstaterar att bestämmelsen i ArbAvtL 5 kap. 2 § 2 mom. i 

princip är onödig, eftersom arbetsgivaren och arbetstagaren i och med avtalsfriheten 

har rätt att när som helst avsluta arbetsförhallandet.195 

Tiitinen (2004) anser att en arbetsgivare och en visstidsanställd arbetstagare kan 

komma överens om permittering, om det till arbetsavtalet inkluderats ett 

uppsägningsvillkor. Enligt Tiitinen (2004) skall en visstidsanställd arbetstagare 

behandlas så som en tillsvidareanställd arbetstagare, om det inkluderats ett 

uppsägningsvillkor i den visstidsanställdas arbetsavtal. Således kan arbetsgivaren och 

den visstidsanställda arbetstagaren utan hinder komma överens om permittering, 

förutsatt att det till arbetsavtalet inkluderats ett uppsägningsvillkor. Tiitinen (2004) 

motiverar sin ståndpunkt med att det inte i arbetsavtalslagen stadgats något annat. 

Han betonar vidare att förutsättningen för att ingå avtal om permittering är att avtalet 

ingås i det enskilda fallet medan anställningsförhållandet varar.196 I ArbAvtL 5 kap. 2 § 

2 mom. fastställs att det inte är möjligt att komma överens om permittering då 

anställningsförhållandet inleds. 

I rättsfallet HD:1996:127, från tiden då den tidigare arbetsavtalslagen var i kraft, tog 

högsta domstolen ställning till avtalsbaserad permittering av visstidsanställda 

arbetstagare. Domstolen tog ställning till om ett villkor, enligt vilket arbetsgivaren hade 

rätt att permittera visstidsanställda arbetstagare så som tillsvidareanställda 

arbetstagare, var giltigt. Högsta domstolen ansåg att ett sådant här villkor var ogiltigt, 

eftersom villkoret hade utvidgat på arbetsgivarens permitteringsrätt. 

Enligt mig torde det vara möjligt för en arbetsgivare och en visstidsanställd 

arbetstagare att komma överens om permittering, även om den visstidsanställda inte 

vikarierar för en ordinarie arbetstagare. Jag motiverar min åsikt med att hänvisa till 

avtalsfriheten. Avtalsfrihet grundar sig på förtroende för individens förmåga att sköta 

om sina egna angelägenheter och enligt avtalsfriheten har individen rätt att göra egna 

                                                        
194 Saarinen 2009 s. 35 
195 Tiitinen & Kröger 2008 s. 358 
196 Tiitinen 2004 s. 387 
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val och är kapabel att själv utforma och använda sin juridiska vilja. Till avtalsfriheten, 

som är ett väldigt omfattande begrepp, hör bland annat rätten att ingå avtal, rätten att 

välja vem man ingår avtal med och rätten att själv välja på vilka villkor avtalet ingås.197 

Jag ser ingen orsak för lagstiftningen att förhindra avtal om permittering av en 

visstidsanställd arbetstagare, om både arbetsgivaren och arbetstagaren frivilligt 

kommer överens om permitteringen. Avtalsfriheten är ett slags medel för flexibilitet 

som behövs på arbetsmarknaden, och med avtalsfrihet kan förmånliga resultat uppnås 

för både individen själv och för samhället. 

Det att bestämmelsen i ArbAvtL 5 kap. 2 § 3 mom. är tillagd uttryckligen för att 

begränsa arbetsgivarens möjlighet att permittera visstidsanställda arbetstagare borde 

inte påverka arbetsgivarens och arbetstagarens rätt att avtala om permittering. Så länge 

som avtalet ingås frivilligt, försvagas inte den visstidsanställda arbetstagarens 

anställningsskydd. Dessutom hänvisar jag till ArbAvtL 2 kap. 2 §, som fastställer 

arbetsgivarens skyldighet att bemöta arbetstagarna opartiskt. Eftersom arbetsgivaren 

och den tillsvidareanställda arbetstagaren har rätt att avtala om permittering, borde 

även arbetsgivaren och den visstidsanställda arbetstagaren ha rätt till att avtala om 

permittering. 

I ArbAvtL 5 kap. 2 § 2 mom., som reglerar arbetsgivarens och arbetstagarens möjlighet 

att avtala om permittering, fastställs att arbetsgivaren och arbetstagaren får avtala om 

permittering medan anställningsförhållandet varar. Ur regeringspropositionen 

(157/2000 s. 86) för lagen framgår att ett avtal om permittering kan ingås bara i de 

enskilda fallen och inte allmänt när arbetsavtalet ingås. Därför anser jag att 

förutsättningen för att en arbetsgivare och en visstidsanställd arbetstagare kan komma 

överens om permittering naturligtvis är att avtalet ingås i det enskilda fallet och medan 

anställningsförhållandet varar, inte då arbetsavtalet ingås. 

I rättsfallet HD:1996:127 ansåg högsta domstolen att arbetsgivaren inte kunde 

permittera visstidsanställda arbetstagare på basis av ett villkor enligt vilket 

arbetsgivaren hade rätt att permittera visstidsanställda arbetstagare så som 

tillsvidareanställda arbetstagare. Arbetsgivaren och arbetstagarna hade kommit 

överens om villkoret då anställningsförhållandet inletts. Trots högsta domstolens 

beslut anser jag, med hänvisande till de ovan nämnda motiveringarna, att en 

                                                        
197 Saarnilehto 2009 s. 37 
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arbetsgivare och en visstidsanställd arbetstagare kan ingå avtal om permittering, om 

avtalet ingås i det enskilda fallet medan anställningsförhållandet varar. 

6.5.2. Permittering på grund av ett uppsägningsvillkor 

Ett arbetsavtal som ingåtts för viss tid, men som har ett uppsägningsvillkor kan kallas 

till ett ”kombinerat arbetsavtal”. Ett sådant här avtal ingås för viss tid, men kan sägas 

upp så som ett avtal som ingåtts för tills vidare. Ett arbetsavtal som ingåtts för tills 

vidare men som har ett arbetsvillkor enligt vilket avtalet kan hävas är också ett så kallat 

kombinerat avtal. En arbetstagare med ett kombinerat arbetsavtal är i en problematisk 

position gällande permittering. ArbAvtL 5 kap. 2 § 3 mom., som behandlar 

permittering av visstidsanställda arbetstagare, är obestridlig gällande arbetsavtal som 

ingåtts för viss tid utan ett uppsägningsvillkor. Frågan om ArbAvtL 5 kap. 2 § 3 mom. 

är obestridlig när det handlar om ett kombinerat arbetsavtal finns det ändå inget klart 

svar för.198 

I regeringspropositionens (RP 157/2000) detaljmotivering för bestämmelsen i ArbAvtL 

5 kap. 2 § 3 mom. nämns inte något om kombinerade arbetsavtal. Möjligheten att ingå 

kombinerade arbetsavtal nämns ändå i ett senare skede i propositionen, och i 

propositionen nämns uttryckligen att ett arbetsavtal som ingåtts för viss tid möjligtvis 

kan upphöra med stöd av ett uppsägningsvillkor som inkluderats i arbetsavtalet.  

Inom rättslitteratur saknas enighet gällande möjligheten att permittera en 

visstidsanställd arbetstagare som har ett kombinerat arbetsavtal. Enligt Tiitinen (2004) 

kan arbetsgivaren permittera en visstidsanställd arbetstagare som har ett 

uppsägningsvillkor i sitt arbetsavtal.199 Han hänvisar till regeringspropositionen (RP 

157/2000 s. 85) för arbetsavtalslagen, där det konstateras att arbetsgivaren har en 

skyldighet att erbjuda arbete och betala lön för hela avtalsperioden, om inte avtalet före 

utgången av avtalsperioden kan avslutas på grund av ett uppsägningsvillkor, en 

hävningsgrund eller någon annan specialgrund. Enligt Tiitinen (2004) skall 

regeringens detaljmotivering tolkas så, att arbetsgivaren på basis av ett 

uppsägningsvillkor kan permittera en visstidsanställd arbetstagare, eftersom 

arbetsgivaren på basis av ett uppsägningsvillkor kan befrias från skyldigheten att 

erbjuda arbete och betala lön.200 Tiitinen konstaterar ändå att det på grund av 

                                                        
198 Tiitinen & Kröger 2008 s. 349 
199 Tiitinen 2004 s. 386 
200 Tiitinen 2004 s. 385 
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motiveringens allmänna natur har förblivit oklart på exakt vilka grunder en sådan här 

permittering kan ske, och vilka förfaringsregler i så fall skall följas.201 

Tiitinen & Kröger (2008) anser att man med hjälp av motsatsslut kan tolka lagen så, att 

arbetsgivaren inte får permittera en visstidsanställd arbetstagare som inte vikarierar 

för en ordinarie arbetstagare, fastän det finns ett uppsägningsvillkor i arbetsavtalet.202 

Om man använder motsatsslut så skall ArbAvtL 5 kap. 2 § 3 mom. nämligen tolkas så 

att arbetsgivaren får stödja sig på ekonomiska orsaker och produktionsorsaker bara då 

arbetsgivaren vill avsluta arbetsavtalet. Tiitinen & Kröger (2008) anser att man kan 

tolka så här i alla fall då inkluderandet av ett uppsägningsvillkor skett på arbetsgivarens 

initiativ.203 Trots att Tiitinen & Kröger (2008) presenterar detta tolkningsalternativ, så 

konstaterar de att frågan om permittering av en visstidsanställd arbetstagare på basis 

av ett uppsägningsvillkor inte är löst.  

Före den nya arbetsavtalslagen trädde ikraft fanns inte någon bestämmelse som 

berörde permittering av visstidsanställda arbetstagare. En visstidsanställd kunde dock 

före ikraftträdandet av specialbestämmelsen i ArbAvtL 5 kap. 2 § 3 mom. permitteras 

på hävningsgrunder, eftersom man enligt den tidigare arbetsavtalslagen kunde 

permittera en arbetstagare på individuella grunder. Att inkludera ett 

uppsägningsvillkor i ett arbetsavtal som ingåtts för viss tid var förr rätt så ovanligt. På 

grund av detta fanns det inte någon etablerad ståndpunkt inom rättslitteraturen eller 

rättspraxis gällande permittering av visstidsanställda arbetstagare på grund av ett 

uppsägningsvillkor. Med andra ord var rättsläget oklart också före ikraftträdandet av 

den nya lagen.204 

Domen i rättsfallet HD:2006:4 har haft en stor betydelse i rättsfrågan om permittering 

av en visstidsanställd arbetstagare på grund av ett uppsägningsvillkor vid tillfällig 

minskning av arbetet. I fallet tog högsta domstolen först ställning till om det är möjligt 

att inta ett villkor enligt vilket ett tidsbestämt arbetsavtal ömsesidigt kan sägas upp så 

som ett avtal som gäller tills vidare. För det andra tog högsta domstolen ställning till 

om en arbetsgivare kan permittera en arbetstagare med ett tidsbestämt avtal av detta 

slag på grund av tillfällig minskning av arbetet. Högsta domstolen kom till slutsatsen 

                                                        
201 Koskinen 2004 s. 386 
202 Motsatsslut eller ”E contrario” är ett tolkningssätt enligt vilket man kan sluta sig till vad som är tillåtet 

genom att se vad som är förbjudet i lagtexten. 

(http://www.thomsonreuters.se/juridik/sub/ord.aspx?word=e%20contrario) 
203 Tiitinen & Kröger 2008 s. 351 
204 Koskinen 2006 s. 4 
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att arbetsgivaren inte på basis av tillfällig minskning av arbetet kan permittera en 

visstidsanställd som har ett uppsägningsvillkor i sitt arbetsavtal. I nästa kapitel 

analyserar jag fallet HD:2006:4 och diskuterar sedan vidare frågan om permittering av 

visstidsanställda arbetstagare med kombinerade arbetsavtal. 
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7 ANALYS AV RÄTTSFALLET HD:2006:4 OCH SLUTSATSER 

Domslutet i rättsfallet HD:2006:4 har haft stor betydelse gällande rättsfrågan om 

arbetsgivaren kan permittera en visstidsanställd arbetstagare på grund av ett 

uppsägningsvillkor vid tillfällig minskning av arbetet. Fallet behandlades i tingsrätten, 

hovrätten och i högsta domstolen. 

7.1. Inledning 

I fallet HD:2006:4 tog högsta domstolen ställning till två frågor: a) är det möjligt att i 

ett arbetsavtal inta ett villkor enligt vilket avtalet ömsesidigt kan sägas upp så som ett 

avtal som gäller tillsvidare, och b) kan en arbetsgivare permittera en arbetstagare med 

ett tidsbestämt avtal av detta slag på grund av en tillfällig minskning av arbetet. Medan 

alla instanser ansåg att ett ömsesidigt uppsägningsvillkor i arbetsavtal för viss tid inte 

var lagstridigt, var det oklart om ett sådant här uppsägningsvillkor var en tillräcklig 

grund för att permittera en visstidsanställd på grund av en tillfällig minskning av 

arbetet. 

I fallet HD:2006:4 kom högsta domstolen till slutsatsen att arbetsgivaren inte på basis 

av tillfällig minskning av arbetet kan permittera en visstidsanställd arbetstagare som 

har ett uppsägningsvillkor i sitt arbetsavtal. 

7.2. Bakgrund 

I en grupp av visstidsanställdas arbetsavtal fanns ett uppsägningsvillkor, enligt vilket 

arbetsavtalet kunde sägas upp av både arbetsgivaren och arbetstagaren. Arbetsgivaren 

Perlos Oyj (Perlos) permitterade visstidsanställda på basis av uppsägningsvillkoret på 

grund av tillfällig minskning av arbetet. Kärande Ahmed Sameit Tbaileh (Tbaileh) och 

14 andra visstidsanställda som blivit permitterade krävde i första hand bekräftelse på 

att uppsägningsvillkoret för det tidsbestämda arbetsavtalet var ogiltigt. I andra hand 

krävde kärande att Perlos inte på basis av uppsägningsvillkoret hade rätt att permittera 

visstidsanställda på grund av tillfällig minskning av arbetet. Enligt kärande tillåter 

ArbAvtL 1 kap. 3 § inte avtalande om ett ömsesidigt uppsägningsvillkor i tidsbestämda 

arbetsavtal, och fastän ett sådant villkor skulle vara giltigt så strider permittering av 

visstidsanställda på basis av tillfällig minskning av arbete mot lagen. Kärande krävde 

ersättning för inkomstbortfall som uppkommit på grund av den ogiltiga 

permitteringen. 
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Perlos bestred käromålet med motiveringen att lagen inte förbjuder inkluderandet av 

ett uppsägningsvillkor i tidsbestämda arbetsavtal, och att arbetsgivaren med ett sådant 

här arbetsavtal kan permittera visstidsanställda på grund av en tillfällig minskning av 

arbetet. Företaget hade inte haft som avsikt att med hjälp av uppsägningsvillkoret 

kringgå arbetstagarens anställningstrygghet. I företagets tjänst hade ett avsevärt antal 

arbetstagare haft samma villkor. 

7.3. Tingsrättens dom    

I arbetsavtalslagen eller i dess förarbeten finns inte något förbud mot att avtala om ett 

uppsägningsvillkor i ett tidsbestämt arbetsavtal. Tingsrätten fastställde således att det 

är möjligt att inkludera ett uppsägningsvillkor i ett arbetsavtal som ingåtts för viss tid, 

och förkastade käromålets första krav. 

Enligt permitteringsmeddelandet som utlämnats till svarande så var 

permitteringsgrunden baserad på ekonomiska orsaker och produktionsorsaker. Ur 

regeringspropositionen (RP157/2000, s. 87) för nya arbetsavtalslagen framgår att 

avtalsparter som ingår ett arbetsavtal för viss tid binder sig att uppfylla sina 

skyldigheter under hela den tidsperiod som avtalet ingåtts för. Arbetsgivaren är således 

skyldig att erbjuda arbete och betala lön för hela tidsperioden som avtalats om, om inte 

avtalet på basis av ett avtalat uppsägningsvillkor kan sägas upp före slutet av den 

avtalade tidsperioden. Tingsrätten ansåg att förarbetet borde tolkas så, att 

arbetsgivaren kan befrias från sin skyldighet att erbjuda arbete och betala lön för en 

visstidsanställd arbetstagare, och att arbetsgivaren således också har rätten till att 

permittera en visstidsanställd arbetstagare. Tingsrätten fastställde med denna 

motivering att arbetsgivaren stödjande på ett avtalat uppsägningsvillkor kan permittera 

en visstidsanställd, om permitteringen baserar sig på en ekonomisk orsak eller 

produktionsorsak som skulle vara en tillräcklig grund för uppsägning. 

7.4. Hovrättens dom 

Kärande överklagade till hovrätten, som godkände tingsrättens domsmotivering 

gällande inkluderandet av ett uppsägningsvillkor i ett arbetsavtal som ingåtts för viss 

tid. Hovrätten tog, emellertid, en annan ställning än vad tingsrätten tagit gällande 

permitteringen av kärande. 
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ArbAvtL 5 kap. 2 § 3 mom. fastställer att arbetsgivaren får permittera en 

visstidsanställd arbetstagare endast om arbetstagaren är vikarie för en ordinarie 

arbetstagare som arbetsgivaren skulle ha rätt att permittera om han eller hon vore i 

arbete. Den avgörande rättsfrågan i detta fall var om bestämmelsen i ArbAvtL 5 kap. 2 § 

3 mom. också tillämpas på en visstidsanställd som har ett avtalat uppsägningsvillkor i 

sitt arbetsavtal. Hovrätten ansåg att ett uppsägningsvillkor inte slår ut 

permitteringsskyddet i ArbAvtL 5 kap. 2 § 3 mom., eftersom en annan tolkning skulle 

försvaga den visstidsanställdas permitteringsskydd. Bestämmelsen i ArbAvtL 5 kap. 2 § 

3 mom. har tillagts den nya arbetsavtalslagen uttryckligen för att öka på 

visstidsanställda arbetstagares permitteringsskydd. Hovrätten beslöt att svarande var 

skyldig att ersätta käranden för inkomstbortfall som uppkommit på grund av den 

ogiltiga permitteringen. 

7.5. Högsta domstolens dom 

Högsta domstolen tog i första hand ställning till frågan om det är möjligt att inta ett 

uppsägningsvillkor enligt vilket arbetsavtalet ömsesidigt kan sägas upp så som ett 

arbetsavtal som gäller tillsvidare. I andra hand tog domstolen ställning till frågan om 

en arbetsgivare kan permittera en arbetstagare med ett tidsbestämt avtal av detta slag 

på grund av en tillfällig minskning av arbetet.  

Enligt ArbAvtL 1 kap. 3 § 2 mom. gäller ett arbetsavtal tillsvidare, om det inte av 

grundad anledning har ingåtts för viss tid. I detta fall var det ostridigt att det funnits en 

godtagbar orsak till att ingå ett arbetsavtal för viss tid. Ur arbetsavtalslagen framgår 

inte om man kan avtala om inkluderandet av ett uppsägningsvillkor i ett tidsbestämt 

arbetsavtal. Å andra sidan förbjuder lagstiftningen inte detta. Då en arbetsgivare säger 

upp ett arbetsavtal, skyddas arbetstagaren automatiskt i och med regleringar om 

uppsägningsgrunden och uppsägningstiden. På grund av dessa regleringar kan ett 

ömsesidigt uppsägningsvillkor inte anses vara ofördelaktigt för arbetstagaren. Således 

leder principen om att skydda arbetstagaren inte till en sådan tolkning av lagen, enligt 

vilken ett uppsägningsvillkor inte skulle få inkluderas i arbetsavtalet. På dessa grunder 

ansåg högsta domstolen att det är möjligt att inkludera ett uppsägningsvillkor i ett 

tidsbestämt arbetsavtal. 

Trots att det funnits ett giltigt uppsägningsvillkor i arbetsavtalet, ansåg högsta 

domstolen att arbetsgivaren inte haft rätt att på basis av tillfällig minskning av arbetet 

permittera visstidsanställda som inte arbetade som vikarier för ordinarieanställda. Ett 
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uppsägningsvillkor som tagits med i ett tidsbestämt arbetsavtal kan inte försvaga den 

visstidsanställdas skydd, när det inte handlar om uppsägning av arbetstagaren eller 

permittering som ett mildare alternativ för uppsägningen. Permitteringarna hade alltså 

varit olagliga, eftersom det i detta fall varken handlade om uppsägning av de 

visstidsanställda eller om permittering som ett mildare alternativ för uppsägning. Det 

handlade om permittering på basis av minskning av arbete. Högsta domstolens beslut 

var enigt. 

7.6. Analys av högsta domstolens dom 

Nedan analyserar jag högsta domstolens ställningstagande till inkluderandet av ett 

uppsägningsvillkor i ett avtal som ingåtts för viss tid, samt ställningstagande till 

arbetsgivarens möjlighet att permittera en visstidsanställd arbetstagare på basis av ett 

avtalat uppsägningsvillkor. Jag diskuterar högsta domstolens motiveringar till 

ställningstagandet. 

7.6.1. Inkluderandet av ett uppsägningsvillkor i arbetsavtalet 

Högsta domstolen fastställde att det är möjligt att inkludera ett uppsägningsvillkor i ett 

arbetsavtal som ingåtts för viss tid. Motiveringen till beslutet var att inkluderandet av 

ett ömsesidigt uppsägningsvillkor inte kan vara ofördelaktigt för arbetstagaren, 

eftersom arbetstagaren automatiskt i och med regleringar om uppsägningsgrunden och 

uppsägningstiden skyddas då arbetsgivaren säger upp ett arbetsavtal. Principen om att 

skydda arbetstagaren leder således inte till en sådan tolkning av lagen enligt vilken ett 

uppsägningsvillkor inte skulle få inkluderas i arbetsavtalet. Jag anser att högsta 

domstolens beslut var korrekt. Eftersom arbetstagarens skydd inte försvagas med 

inkluderandet av ett ömsesidigt uppsägningsvillkor, ser jag inte något hinder för att ta 

med ett sådant här villkor i ett tidsbestämt arbetsavtal. Avtalsfriheten bör enligt mig i 

princip inte begränsas, så länge som arbetstagarens anställningstrygghet inte 

försvagas.205 

7.6.2. Permittering av en visstidsanställd på basis av ett 

uppsägningsvillkor 

Högsta domstolen framhävde i sin domsmotivering ArbAvtL 5 kap. 2 § 2 mom. och 

dess förarbete gällande tidsbestämda arbetsavtal. Också stadgandet om 

                                                        
205 Se avsnitt 6.5.1 
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visstidsanställda arbetstagare i ArbAvtL 5 kap. 2 § 3 mom. framhävdes. Enligt 

domstolen kan ett uppsägningsvillkor som tagits med i ett tidsbestämt arbetsavtal inte 

försvaga den visstidsanställdas skydd när det inte handlar om uppsägning av 

arbetstagaren eller permittering som ett mildare alternativ för uppsägningen.  Således 

ansåg högsta domstolen att arbetsgivaren inte hade rätt att permittera de 

visstidsanställa på basis av ett avtalat uppsägningsvillkor. 

Om arbetet hade minskat permanent och väsentligt, så som det menas i ArbAvtL 7 kap. 

3 §, hade domstolen högst antagligen kommit till en annan slutsats. Då hade 

arbetsgivaren kunnat permittera de visstidsanställda på basis av uppsägningsvillkoret i 

arbetsavtalet. Logiken i detta är att permittering ur arbetstagarens synvinkel anses som 

ett mildare alternativ till uppsägning. Om det inte finns ett uppsägningsvillkor i 

arbetsavtalet, kan en visstidsanställd enligt arbetsavtalslagen varken uppsägas eller 

permitteras.  

Jag anser att högsta domstolen tog det rätta beslutet gällande frågan om en 

arbetstagare på basis av ett avtalat uppsägningsvillkor kan permittera en 

visstidsanställd vid tillfällig minskning av arbetet. Då ett arbetsavtal ingås för viss tid, 

så binder sig båda avtalsparterna att fullgöra sina skyldigheter för hela tidsperioden 

som det avtalats om. Enligt mig bör det endast på vägande skäl avvikas från denna 

regel. Tillfällig minskning av arbetet är inte en tillräckligt vägande orsak för att 

permittera en visstidsanställd. Om arbetet hade minskat väsentligt och varaktigt, skulle 

arbetsgivaren enligt mig haft rätten att på basis av det avtalade uppsägningsvillkoret 

permittera de visstidsanställda arbetstagarna. 

Om en visstidsanställd arbetstagare kan permitteras på basis av ett avtalat 

uppsägningsvillkor vid tillfällig minskning av arbetet, försvagas den visstidsanställda 

arbetstagarens permitteringsskydd betydligt. Stadgandet i ArbAvtL 5 kap. 2 § 3 mom. 

har tillagts uttryckligen för att förstärka den visstidsanställdas permitteringsskydd. I 

den tidigare arbetsavtalslagen tilläts inte heller permittering av visstidsanställda 

arbetstagare, vilket förstärker min övertygelse om att högsta domstolen tagit det rätta 

beslutet. 

Enligt svaranden gäller inte permitteringsförbudet i ArbAvtL 5 kap. 2 § 3 mom. om det 

inkluderats ett giltigt uppsägningsvillkor i ett tidsbestämt arbetsavtal. Man skulle 

kunna tolka arbetsavtalslagen så, att ett arbetsavtal som ingåtts för viss tid med ett 

inkluderat uppsägningsvillkor skall jämställas med arbetsavtal som gäller tillsvidare. 
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Motiveringen för ett sådant tolkningssätt är att det inte framgår något annat ur lagen. 

Ett sådant tolkningssätt skulle berättiga arbetsgivaren till att permittera en 

visstidsanställd även på grunder som stadgas i lagens 5 kap. 2 § 1 och 2 mom., det vill 

säga på basis av tillfällig minskning av arbetet. Enligt mig finns det ingen grund att 

tolka lagen på detta sätt, särskilt på grund av att stadgandet i ArbAvtL 5 kap. 2 § 3 

mom. tillagts uttryckligen för att skydda visstidsanställda arbetstagare. Ett avtalat 

uppsägningsvillkor i ett arbetsavtal som ingåtts för viss tid berättigar enligt min åsikt 

inte att arbetsavtalet vid beslut om permittering skall behandlas som ett arbetsavtal 

som gäller tills vidare. Ett tidbestämt arbetsavtal förblir ett tidsbestämt arbetsavtal, 

oberoende om det tas med ett uppsägningsvillkor i avtalet. Fastän svaranden i detta fall 

antagligen handlat i god tro och inte haft som avsikt att kringgå kärandes 

anställningstrygghet, så stred permitteringen mot lagen. 

Trots att jag understöder högsta domstolens beslut i detta fall, kan det enligt mig finnas 

orsak till att beakta längden på det tidsbestämda arbetsavtalet i eventuella framtida 

liknande fall. Det är möjligt att en visstidsanställd arbetstagares permitteringsskydd är 

för starkt i vissa fall. Om ett arbetsavtal som ingåtts för viss tid varar i flera år så kan 

det hända att den visstidsanställda arbetstagaren på sätt och vis till och med har ett 

starkare permitteringsskydd än den tillsvidareanställda arbetstagaren. Eftersom en 

tillsvidareanställd arbetstagare kan permitteras på grund av tillfällig minskning av 

arbetet, borde möjligtvis en visstidsanställd, vars arbetsavtal ingåtts för en mycket lång 

tidsperiod, också kunna permitteras på grund av tillfällig minskning av arbetet. Jag 

hänvisar till ArbAvtL 2 kap. 2 §, som fastställer arbetsgivarens skyldighet att bemöta 

arbetstagarna opartiskt.  

Även om det är viktigt att skydda och hålla fast vid arbetstagarens anställningstrygghet, 

finns det orsak att beakta också arbetsgivarens synvinkel. Vid ekonomiska eller 

produktionsmässiga svårigheter är arbetsgivare ibland tvungna att genom 

personalminskning skära ner på arbetskraften, och då framstår permittering, både ur 

arbetsgivarens och arbetstagarens perspektiv, som ett flexibelt alternativ till att säga 

upp arbetstagare. Permittering är ett viktigt medel för flexibilitet på arbetsmarknaden 

och därför bör förutsättningarna för att permittera arbetstagare inte begränsas för 

mycket. 
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7.7. Analys av tingsrättens och hovrättens domar 

I alla instanserna, tingsrätten, hovrätten och högsta domstolen, beslöts att 

inkluderandet av ett uppsägningsvillkor i ett arbetsavtal som ingåtts för viss tid är 

lagligt. Frågan om en arbetsgivare stödjande på ett sådant uppsägningsvillkor kan 

permittera en visstidsanställd vid tillfällig minskning av arbetet delade på 

domstolarnas åsikter. Hovrätten och högsta domstolen ansåg en sådan permittering 

vara olaglig, medan tingsrättens ansåg den vara laglig.  

Tingsrätten fastställde att arbetsgivaren stödjande på det avtalade uppsägningsvillkoret 

kan permittera en visstidsanställd arbetstagare, om permitteringen är baserad på en 

ekonomisk orsak eller produktionsorsak som skulle vara tillräcklig grund för 

uppsägning så som regleras i arbetsavtalslagens 7 kapitel 3 §. Enligt mig var 

permitteringen av de visstidsanställda olaglig och tingsrättens beslut således oriktigt. 

Enligt ArbAvtL 7 kap. 3 § får en arbetsgivare säga upp ett arbetsavtal om det till buds 

stående arbetet av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker eller av orsaker i 

samband med omorganisering av arbetsgivarens verksamhet har minskat väsentligt 

och varaktigt. I detta fall hade inte arbetet minskat väsentligt och varaktigt utan endast 

tillfälligt. 

7.8. Sammanfattning av rättsfallsanalysen 

I fallet HD:2006:4 fastställde högsta domstolen att det är möjligt att inta ett villkor 

enligt vilket ett arbetsavtal som ingåtts för viss tid kan ömsesidigt sägas upp så som ett 

avtal som gäller tills vidare. Trots att ett sådant uppsägningsvillkor är giltigt, kan en 

arbetsgivare inte permittera en arbetstagare med ett tidsbestämt avtal av detta slag på 

grund av en tillfällig minskning av arbetet. 

Domsmotiveringen gällande den olagliga permitteringen baserar sig huvudsakligen på 

att en visstidsanställd arbetstagares permitteringsskydd inte skall försvagas i och med 

inkluderandet av ett uppsägningsvillkor i arbetsavtalet. Motiveringen är enligt mig 

konsekvent, eftersom stadgandet i ArbAvtL 5 kap. 2 § 3 mom. tillagts lagen uttryckligen 

för att förstärka en visstidsanställd arbetstagares permitteringsskydd. Om arbetet i 

fallet HD:2006:4 skulle ha minskat väsentligt och varaktigt, så skulle arbetsgivaren 

högst sannolikt ha haft rätt att permittera de visstidsanställda, eftersom permittering 

anses som ett mildare alternativ för uppsägning. I detta fall hade arbetet minskat 
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endast tillfälligt, vilket inte ansågs som en tillräcklig orsak för vare sig uppsägning eller 

permittering. 

Trots att högsta domstolen enligt mig tog rätt beslut i detta fall, skulle det finnas orsak 

att i framtida liknande fall beakta längden på det tidsbestämda arbetsavtalet. Om ett 

arbetsavtal som ingås för viss tid gäller i flera år, blir resultatet att den visstidsanställda 

arbetstagaren har ett starkare permitteringsskydd än den tillsvidareanställda 

arbetstagaren. En tillsvidareanställd kan nämligen permitteras vid tillfällig minskning 

av det till buds stående arbetet i den mån det är nödvändigt med tanke på 

permitteringsgrunden. I ArbAvtL 2 kap. 2 § fastställs arbetsgivarens skyldighet att 

bemöta arbetstagarna opartiskt, och stödjandes på denna bestämmelse anser jag att 

visstidsanställda arbetstagare och tillsvidareanställda arbetstagare borde ha samma 

permitteringsskydd, förutsatt att den visstidsanställdas arbetsavtals skulle ha ingåtts 

för en lång tidsperiod.  

Även om arbetstagarens fördel enligt mig bör väga tyngre än arbetsgivarens, så finns 

det eventuellt orsak att också beakta arbetsgivarens synvinkel vid permittering av en 

sådan visstidsanställd, vars arbetsavtal är i kraft ännu en lång tid framöver tidpunkten 

då behovet av permittering på basis av tillfällig minskning av arbetet kommit till 

arbetsgivarens kännedom. 

7.9.  Ståndpunkter inom rättslitteratur  

Inom rättslitteratur finns det varierande tolkningar av rättsfallet HD:2006:4. Koskinen 

(2006) och Saarinen (2009) anser att man på basis av högsta domstolens beslut kan 

dra slutsatsen att en visstidsanställd arbetstagare, som har ett avtalat 

uppsägningsvillkor i sitt arbetsavtal, kan permitteras på en uppsägningsgrund endast 

om det till buds stående arbetet minskat varaktigt och väsentligt, det vill säga då 

arbetsgivaren enligt ArbAvtL 7 kap. 3 § har en grund att säga upp arbetsavtalet. 206  

Tiitinen & Kröger (2008) tvekar däremot på att domslutet har utrett rättsläget. Enligt 

dem kan man inte dra en slutsats gällande frågan, trots att högsta domstolen i fallet 

HD:2006:4 ansåg att arbetsgivaren inte kunde permittera visstidsanställda 

arbetstagare som inte var vikarier för ordinarie arbetstagare på basis av ett avtalat 

uppsägningsvillkor vid tillfällig minskning av arbetet. Orsaken till att rättsläget trots 

högsta domstolens beslut inte är klart beror enligt Tiitinen & Kröger (2008) på att 

                                                        
206 Saarinen 2009 s. 34 och Koskinen 2006 s. 9 
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arbetsavtalslagens bestämmelse om arbetsgivarens skyldighet att bemöta arbetstagarna 

opartiskt kan leda till en annan tolkning av lagen än den tolkning som högsta 

domstolen tillämpade i fallet HD:2006:4. Om ett tidsbestämt arbetsavtal skulle ha 

ingåtts för en lång tidsperiod skulle domstolen eventuellt, stödjandes på bestämmelsen 

om arbetsgivarens skyldighet att bemöta arbetstagarna opartiskt, besluta att 

permittering på basis av ett avtalat uppsägningsvillkor i ett tidsbestämt arbetsavtal 

skulle vara lagligt också då arbetet minskat tillfälligt.207 

Kallio & Sädevirta (2010) hävdar också att rättsläget inte är utrett. De anser att frågan 

om en arbetsgivare får permittera en visstidsanställd arbetstagare på basis av ett avtalat 

uppsägningsvillkor vid varaktig och väsentlig minskning av arbetet förblivit oklar. 

Kallio & Sädevirta (2010) konstaterar att permittering istället för uppsägning gynnar 

den visstidsanställda arbetstagaren, speciellt om arbetsavtalet är långvarigt och den 

ekonomiska eller produktionsmässiga uppsägningsgrunden dyker upp i ett tidigt skede 

av anställningsförhållandet.208 

7.10. Sammanfattning: permittering av visstidsanställda som inte är 

vikarier 

Förutsättningarna för att permittera visstidsanställda arbetstagare som inte arbetar 

som vikarier för ordinarieanställda arbetstagare är oklara. I avsnitt 6.5 och kapitel 7 har 

jag belyst det oklara rättsläget, och på basis av min bakgrundsundersökning dragit egna 

slutsatser. 

Enligt min tolkning av rättsläget torde en arbetsgivare och en visstidsanställd 

arbetstagare kunna komma överens om permittering, så länge som avtalet om 

permittering ingås i det enskilda fallet, medan anställningsförhållandet varar och så 

länge som avtalsparterna frivilligt ingår avtalet.209 

Rättsläget kring permittering på basis av ett uppsägningsvillkor som tagits med i ett 

tidsbestämt arbetsavtal är inte helt klart, men enligt min tolkning torde en arbetsgivare 

kunna permittera en visstidsanställd arbetstagare på basis av ett avtalat 

uppsägningsvillkor i alla fall då det till buds stående arbetet minskat varaktigt och 

väsentligt. Då det till buds stående arbetet minskat tillfälligt torde en dylik permittering 

inte vara möjlig, men i enlighet med Tiitinen & Kröger (2008) anser jag att det 

                                                        
207 Tiitinen & Kröger 2008 s. 350 
208 Kallio & Sädevirta 2010 s. 135-136 
209 Se avsitt 3.4 
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eventuellt är möjligt att tolka lagen så, att arbetsgivaren skulle kunna permittera en 

visstidsanställd arbetstagare på basis av ett avtalat uppsägningsvillkor också då det till 

buds stående arbetet minskat tillfälligt, förutsatt att arbetsavtalet mellan arbetsgivaren 

och arbetstagaren skulle ha ingåtts för en lång tidsperiod. Rättsfallet HD:2006:4 har i 

hög grad bidragit till utredning av rättsläget, men än kan man inte säga att rättsläget är 

helt klart. 

På grund av att varken lagstiftningen eller förarbeten för lagen är tillräckligt 

riktgivande gällande förutsättningarna för att permittera visstidsanställda arbetstagare 

som inte arbetar som vikarier för ordinarieanställda, föreslår jag att ArbAvtL 5 kap 2 § 

3 mom. preciseras. Ett annat alternativ är givetvis att rättsläget i och med framtida 

rättsfall blir klargjort. 
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8 SAMMANFATTNING 

Permittering är en term som redan länge funnits på de finska arbetsmarknaderna och 

redan länge använts som ett medel för flexibilitet. Syftet med avhandlingen har varit att 

beskriva och analysera den gällande rätten inom temat permittering, och närmare 

granska områden där rättsläget visat sig vara oklart. I ljuset av lagstiftningen i ArbAvtL 

5 kap. har jag definierat permittering, undersökt grunderna på vilka en arbetstagare 

kan permitteras och beskrivit förfarandesättet för permittering. I avsnittet om 

permitteringsförfarandet har jag även använt lagstiftningen i SamArbL 8 kap. och 

kollektivavtal som källmaterial. Permittering av visstidsanställda arbetstagare har haft 

en central betydelse i avhandlingen, eftersom rättsläget inom området inte är klargjort.  

Lagstiftningen i arbetsavtalslagen har i sin helhet lyckats med att definiera och reglera 

permittering på ett väsentligt sätt. Oklarheter kring ämnet har jag på basis av min 

undersökning hittat endast i temat permittering av visstidsanställda arbetstagare. 

Bestämmelsen i arbetsavtalslagen om permittering av visstidsanställda arbetstagare är 

vagt skriven. Detta har lett till oklarhet kring frågan huruvida arbetsgivaren kan 

permittera en visstidsanställd arbetstagare på basis av ett avtalat uppsägningsvillkor 

och frågan om arbetsgivaren och en visstidsanställd arbetstagare kan komma överens 

om permittering. På grund av att varken lagstiftningen eller förarbeten för lagen är 

tillräckligt entydiga och detaljerade för att klargöra rättsläget, föreslår jag att ArbAvtL 5 

kap. 2 § 3 mom. specificeras. Alternativt kan rättspraxis i och med nya rättsfall bidra till 

klarläggande av rättsläget.   

Samarbetsförhandlingarna, som fastställs i SamArbL 8 kap., har enligt undersökningar 

visat sig ha liten effekt på arbetstagarens verkliga möjlighet att påverka vid 

permittering eller hot av permittering. Jag anser att samarbetsförhandlingarna trots 

allt är en viktig del av permitteringsförfarandet, eftersom de sätter upp en ram för 

vilken information arbetsgivaren skall ge arbetstagarna och hur informationen skall 

ges. Dessutom har studier visat att samarbetsförhandlingarna påverkat arbetsgivarnas 

beslut att minska på arbetskraften. 

De områden inom temat permittering som lagstiftningen inte reglerar, regleras ofta av 

kollektivavtal. Detta system fungerar bra, till exempel gällande 

permitteringsordningen. Tillsammans med rättspraxis har kollektivavtal bidragit till 

klarläggande av permitteringsordningen. Jag föreslår inte att det till arbetsavtalslagen 

skulle tilläggas en bestämmelse om permitteringsordningen. 
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