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Tillämpning av samarbetslagen på arbete som en utländsk arbetsgivare låter utföra i 
Finland 

Arbetsgivarens skyldigheter enligt samarbetslagen (1333/2021) gäller enligt lagens 2 § 1 mom. företag 
och sammanslutningar som bedriver ekonomisk verksamhet och där antalet arbetstagare regelbundet 
uppgår till minst 20. Samarbetsombudsmannen tillfrågas då och då om också utländska företag och 
sammanslutningar som låter utföra arbete i Finland omfattas av lagen. 

Samarbetslagen tillämpas på finländska företag och sammanslutningar 

Även om det inte direkt framgår av lagtexten eller lagberedningshandlingarna, är det endast finländska 
företag och sammanslutningar som avses i den ovan nämnda bestämmelsen om tillämpningsområdet. 
Samarbetslagen kan således bli tillämplig till exempel på ett aktiebolag som är infört i handelsregistret i 
Finland eller på en ideell förening som är införd i föreningsregistret, men inte på motsvarande juridiska 
personer som är registrerade utomlands. Begränsningen följer av den allmänna principen att juridiska 
personer i första hand omfattas av lagstiftningsbehörigheten för den stat där de är registrerade. 

Med tanke på bestämmelsen om tillämpningsområdet är det emellertid irrelevant vem som utövar 
bestämmanderätt i företaget eller var företagets arbetstagare utför sitt arbete. Samarbetslagen kan gälla 
en utländsk koncerns dotterbolag som är registrerat i Finland, och vid beräkning av det antal arbetstagare 
som är ett villkor för tillämpning av lagen ska också de arbetstagare vars huvudsakliga arbetsställe finns 
utanför Finlands gränser beaktas. Den senare tolkningen har också bekräftats i arbetsrådets utlåtande TN 
1443-11 på begäran av samarbetsombudsmannen. 

Samarbetslagen tillämpas också på filialer 

Med stöd av andra meningen i 2 § 1 mom. i samarbetslagen ska lagen även tillämpas på filialer där det 
regelbundet arbetar minst 20 arbetstagare. En likadan bestämmelse fogades också till den numera 
upphävda lagen om samarbete inom företag (334/2007) i slutet av 2016 (1471/2016). Arbetsrådets ovan 
nämnda utlåtande TN 1443-11 kan betraktas som ett incitament till detta tillägg. I sitt utlåtande anser 
arbetsrådet att en utländsk näringsidkares filial i Finland inte är en självständig juridisk person och således 
inte ett företag som avses i samarbetslagen. Lagstiftaren ville dock att även filialer med minst 20 
arbetstagare skulle omfattas av samarbetslagen, och därför utvidgades tillämpningsområdet i fråga om 
dessa. 

Utvidgningen innebär att ett utländskt företag eller en utländsk sammanslutning kan bli tvungen att iaktta 
samarbetslagen med tanke på sina arbetstagare som arbetar i Finland. En förutsättning är att 
verksamheten i Finland uppfyller kännetecknen för filial och att antalet arbetstagare regelbundet uppgår till 
minst 20. Om verksamheten inte har organiserats som en filial, tillämpas samarbetslagen inte fastän antalet 
arbetstagare som är placerade i Finland regelbundet skulle uppgå till minst 20. 

Vad avses med en filial? 

Kännetecknen för en filial fastställs inte i samarbetslagen, utan i lagen hänvisas till de ganska allmänt 
formulerade bestämmelserna (1717/1995) i lagen angående rättighet att idka näring (122/1919). Enligt 
dem är en filial en sådan del av en utländsk sammanslutning eller stiftelse som från ett fast driftställe 
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beläget i Finland fortlöpande driver rörelse eller utövar yrke i den utländska sammanslutningens eller 
stiftelsens namn och för dess räkning. 

Samarbetsombudsmannen har i sin tillsynspraxis hittills inte varit tvungen att utreda huruvida 
kännetecknen för en filial uppfylls. Även om en filial inte betraktas som en juridisk person, omfattas dess 
verksamhet av bokföringsskyldighet och vanligtvis också skattskyldighet i Finland. Vid eventuella 
gränsdragningar vad gäller tillämpningen av samarbetslagen torde man därför kunna dra nytta av de 
tolkningar som tillämpats inom dessa förvaltningsområden. 

Läs mer: 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av handelsregisterlagen, lagen 
angående rättighet att idka näring, 33 § bokföringslagen och 1 § revisionslagen (RP 162/1995 rd), s. 4–5 ja 
9–10. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om omställningsskydd, samarbete mellan 
arbetsgivaren och personalen samt företagshälsovård utifrån konkurrenskraftsavtalet (RP 211/2016 rd), s. 6 
och 19. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till samarbetslag och till lagar som har samband med den 
(RP 159/2021 rd), s. 63–65. 

Liukkunen, Ulla: Yritystoiminnan muutokset ja yhteistoiminta (Forum Iuris 2018), s. 116–125. 

Arbetsrådets utlåtande TN 1443-11, punkterna 2 och 3. (på finska) 
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