
HANDELSRÄTT 
Arbetsrätt 3708 
Helsingfors och Vasa 11.01.2006 
Skrivtid: 4 timmar. Hjälpmedel: Angivna lagar i utskrift från elektroniska Finlands Lag 
 
• Påbörja varje svar på ny sida. 
• Essäfrågor som rör lagstiftning: koncentrera dig, på bestämmelsernas innebörd, 

tillämpningsmöjligheter etc. och inte på citat eller referat av bestämmelserna. 
• Utred rättsfallen, motivera lösningarna och ange lagrum. 
• Varje svar ger 0-20 poäng. Bonuspoäng från hösten 2005 beaktas automatiskt. 
• Skriv tydligt! Lycka till! 

 
1. En arbetsgivares skyldighet att omplacera en arbetstagare (Bruun – von Koskull) 

2. Jämställdhetslagstiftningens krav på arbetsledning (Bruun – Koskinen) 

3. Trakasserier (häirintä) och hot om våld som arbetarskyddsfrågor (Saloheimo) 

4. Buss AB hade tidigare idkat kollektiv busstrafik i region R. Bolaget hade haft 
långvariga kontrakt med den ansvariga kommunala sammanslutningen. 
Kollektivtrafiken blev konkurrensutsatt i region R. Buss AB förlorade en 
anbudstävling och gick miste om marknadsandelar. Bolaget fick stora ekonomiska 
svårigheter. Buss AB:s ledning övervägde som ett alternativ att säga upp en del av 
personalen. Ett annat alternativ var att minska på lönerna för verkstadspersonalen. 
Verkstadspersonalen sade nej till lönesänkning.  

Buss AB:s ledning konsulterar dig för att få en rättslig bedömning. De vill veta 
om bolaget kan sänka lönerna trots motståndet. Om du ser en sådan möjlighet bör 
du ange förutsättningarna för en sådan sänkning. Om du anser att lönen inte kan 
sänkas, skall du givetvis motivera det åsikten. 

5. Viivi Food Production AB hade ingått ett kollektivavtal med 
livsmedelarbetarförbundet. Genom regelrätta val inom den lokala fackavdelningen 
hade Korak utsetts till huvudförtroendeman. Avdelningen var ansluten till 
livsmedelarbetarförbundet.  

En dag meddelade Korak personalchef Wagner att arbetstagarna måste få de 
tillägg för smutsigt arbete som fastställts i livsmedelsbranschens kollektivavtal. 
Det ovan nämnda lokala kollektivavtalet innehöll inte några sådana bestämmelser. 

Personalchefen Wagner förkastade kravet. Han påpekade att kravet på 
smutstillägg inte hade något stöd i det lokala kollektivavtalet. Korak framhöll att 
arbetstagarna kommer att vägra utföra de smutsiga arbetena tills arbetstagarsidans 
krav har uppfyllts. 

Utred fallet och beakta både den möjligheten att Viivi Food Production AB är och 
den möjligheten att företaget inte är medlem i livsmedelsarbetsgivarförbundet. 
Detta arbetsgivarförbund och livsmedelsarbetstagarförbundet var parter i 
branschens kollektivavtal. 


