
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 16 april 2015

L a g
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om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavare

Utfärdad i Helsingfors den 10 april 2015

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om kommunala tjänsteinnehavare (304/2003) 2 §, 4 § 1 mom. samt 16 a och

50 §, av dem 16 a § sådan den lyder i lag 581/2006, som följer:

2 §

Tjänsteinnehavare

I denna lag avses med tjänsteinnehavare en
person som står i tjänsteförhållande till en
kommun. Med tjänsteförhållande avses en
offentligrättslig anställning där kommunen är
arbetsgivare och tjänsteinnehavaren utför ar-
bete. En person anställs i tjänsteförhållande i
de fall som avses i 87 § 2 mom. kommunal-
lagen (410/2015).

4 §

Offentligt ansökningsförfarande

Anställning i tjänsteförhållande förutsätter
offentligt ansökningsförfarande, om inte nå-
got annat bestäms nedan. Ansökningstiden är
minst 14 kalenderdagar från det att ett tillkän-
nagivande har offentliggjorts på det sätt som
anges i 108 § kommunallagen.
— — — — — — — — — — — — —

16 a §

Tjänsteinnehavares rätt att få ledigt från
arbetet för att sköta kommunala förtroende-

uppdrag

En tjänsteinnehavare har rätt att i enlighet
med 80 och 81 § i kommunallagen få ledigt
från arbetet för att sköta kommunala förtro-
endeuppdrag.

50 §

Ändringssökande

Ändring i ett beslut som arbetsgivaren fat-
tat med stöd av denna lag söks enligt kom-
munallagens bestämmelser om begäran om
omprövning och anförande av kommunalbe-
svär. Tiden för begäran om omprövning av
ett beslut om uppsägning enligt 37 § börjar
dock löpa först när den uppsägningstid som
anges i 40 § 1 mom. har gått ut. Detsamma
gäller besvärstiden i sådana fall när ett sådant
beslut om uppsägning som avses i 37 § har
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fattats av fullmäktige eller av ett sådant organ
i samkommunen som avses i 58 § 1 mom. i
kommunallagen.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

Helsingfors den 10 april 2015

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Trafik- och kommunminister Paula Risikko

2 419/2015

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET ISSN 1456-9663


