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1059/2016
Lag
om ändring av statstjänstemannalagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i statstjänstemannalagen (750/1994) 20, 52, 53 och 57 §,
sådana de lyder, 20, 53 och 57 § i lag 685/2016 och 52 § i lag 283/2015, samt
fogas till lagen en ny 44 a § som följer:
20 §
En tjänsteman kan för viss tid helt eller delvis förflyttas till arbete i uppgifter som hör
till ett annat ämbetsverks behörighet eller till arbete hos en annan arbetsgivare än staten,
om det finns särskilda skäl till det med hänsyn till skötseln av myndigheternas uppgifter
eller om förflyttningen främjar utvecklandet av tjänstemannens yrkesskicklighet, varaktigheten i tjänstemannens anställningsförhållande eller sysselsättandet av tjänstemannen.
Förflyttningen förutsätter att tjänstemannen och det mottagande ämbetsverket eller den
mottagande arbetsgivaren har gett sitt samtycke.
Under den tid som avses i 1 mom. står tjänstemannen i tjänsteförhållande till det överlåtande ämbetsverket. En tjänsteman kan dock på basis av och inom ramen för förflyttningen arbeta som tjänsteman vid det mottagande ämbetsverket, om det inte genom lag
eller förordning särskilt föreskrivs att uppgifterna eller behörigheten hör till en viss tjänst
eller om inte något annat föreskrivs någon annanstans.
När förflyttning av en tjänsteman övervägs ska det bedömas om tjänstemannen har tillräckliga förutsättningar och tillräcklig kompetens för att sköta uppgifterna och att tjänstemannen inte på grund av förflyttningen blir jävig att sköta sina uppgifter. Förflyttningen
får inte heller äventyra förtroendet för myndighetsverksamhetens opartiskhet eller i övrigt
störa en ändamålsenlig skötsel av uppgifterna.
Beslut om förflyttning av en tjänsteman fattas av det ämbetsverk från vilket tjänstemannen förflyttas.
11 kap.
Avtal om anställningsvillkoren
44 a §
Myndigheten kan före utnämningen till en tjänst eller ett tjänsteförhållande med den
person som föreslås bli utnämnd eller med en tjänsteman under pågående tjänsteförhållande före övergången till en ny uppgift ingå ett skriftligt avtal genom vilket tjänstemannens
rätt att övergå till en annan arbetsgivare eller att inleda närings- eller yrkesutövning eller
någon annan motsvarande verksamhet begränsas för viss tid i de situationer som avses i 2
mom. (karensavtal).
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Ingående av ett karensavtal förutsätter att personen i sin tjänst, uppgift eller ställning
har tillgång till sådan information som är sekretessbelagd eller skyddas av bestämmelser
vilka i övrigt begränsar offentligheten, och som på ett väsentligt sätt kan utnyttjas i ett nytt
anställningsförhållande eller en ny verksamhet för att skaffa sig själv eller någon annan
fördel eller för att skada någon annan. Ett karensavtal utgör i de situationer som nämns
ovan en förutsättning för utnämning eller övergång till en ny uppgift.
Karenstiden får avtalas att omfatta högst sex månader efter det att anställningsförhållandet har upphört. Under karenstiden ska en ersättning som motsvarar lönen betalas. I avtalet kan ingå en bestämmelse om avtalsvite och vitet får vara högst dubbelt så stort som
den ersättning som betalas under karenstiden.
Tjänstemannen ska informera myndigheten om en i 1 mom. avsedd övergång under pågående tjänsteförhållande eller under den tid efter det att tjänsteförhållandet har upphört
som motsvarar karenstiden. Avtalsvillkoret om karenstiden träder i kraft om myndigheten
bedömer att det vid tjänstemannens övergång är fråga om en situation som avses i 2 mom.
Karensavtalet binder dock inte tjänstemannen om tjänsteförhållandet har upphört av skäl
som beror på myndigheten.
52 §
En tjänsteman som anser att myndigheten inte betalat en ekonomisk förmån med anledning av tjänsteförhållandet till det belopp som han eller hon har rätt till, får skriftligen begära omprövning hos den behöriga myndigheten, om inte något annat föreskrivs i lag.
Myndigheten ska meddela ett beslut i ärendet.
I myndighetens beslut med anledning av begäran om omprövning får ändring sökas på
det sätt som föreskrivs i 57 §.
53 §
Beslut av statsrådets allmänna sammanträde genom vilket statsrådet har sagt upp en
tjänsteman, hävt ett tjänsteförhållande, avstängt en tjänsteman från tjänsteutövning eller
beslutat att avstängningen från tjänsteutövning fortfarande ska gälla får överklagas av
tjänstemannen genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs
i förvaltningsprocesslagen (586/1996).
Ett annat beslut än beslut av statsrådets allmänna sammanträde genom vilket en myndighet har gett en tjänsteman en varning eller permitterat eller sagt upp en tjänsteman, hävt
ett tjänsteförhållande eller ändrat ett tjänsteförhållande till en deltidsanställning, avstängt
en tjänsteman från tjänsteutövning, beslutat att avstängningen från tjänsteutövning fortfarande ska gälla eller skilt en tjänsteman från tjänsteutövning för viss tid får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i 57 §. Ändring i ett beslut som en domstol fattat om en domare söks på det sätt som föreskrivs i 23 kap. i domstolslagen.
Vad som föreskrivs i 2 mom. gäller inte beslut genom vilket republikens president har
sagt upp en tjänsteman eller hävt en tjänstemans tjänsteförhållande eller genom vilket högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen har gett en tjänsteman en varning eller
permitterat eller sagt upp en tjänsteman, hävt en tjänstemans tjänsteförhållande eller ändrat tjänsteförhållandet till en deltidsanställning eller avstängt en tjänsteman från tjänsteutövning.
57 §
I ett beslut som gäller en tjänsteman och som statsrådet eller ett ämbetsverk har fattat
får tjänstemannen söka ändring genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Ändring i ett beslut av förvaltningsdomstolen får sökas genom besvär endast
om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Ändring i ett beslut som en
domstol fattat om en domares eller föredragandes bisyssla söks i enlighet med 23 kap. 1 §
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i domstolslagen. Besvärstiden när det gäller beslut om uppsägning enligt 27 § 1 mom. i
denna lag börjar löpa först från uppsägningstidens utgång. Beslutet ska följas trots besvär,
om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat. Ärenden enligt 53 § ska behandlas
skyndsamt i förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen.
Också en myndighet får, så som föreskrivs i 1 mom., genom besvär söka ändring i ett
beslut av en förvaltningsdomstol när beslutet är ett avgörande med anledning av besvär
över ett beslut som myndigheten har fattat på grundval av denna lag eller när beslutet är
ett avgörande i ett förvaltningstvistemål enligt 56 §.
I följande beslut som gäller en tjänsteman eller den som söker en tjänst får ändring inte
sökas genom besvär, om inte något annat föreskrivs i lag:
1) utnämning till en tjänst eller ett tjänsteförhållande,
2) placering av en gemensam tjänst inom ämbetsverket,
3) beviljande eller förvägran av tjänstledighet som är beroende av prövning, och
4) förordnande till en uppgift, om tjänstemannen har gett sitt samtycke till förordnandet.
Om ett beslut som avses i 3 mom. 2 eller 4 punkten innebär att placeringsorten för tjänsten ändras, får ändring i beslutet sökas på det sätt som föreskrivs i denna paragraf. Beslutet
ska följas trots besvär, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.
————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
De tjänster och tjänsteförhållanden för viss tid som har förklarats lediga att sökas innan
denna lag har trätt i kraft tillsätts med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid
ikraftträdandet. En myndighet eller en sådan tjänsteman som har utnämnts till eller som
föreslås bli utnämnd till en tjänst eller ett tjänsteförhållande för viss tid som avses i 44 a §,
men på vilken de bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft tillämpas, kan dock
ingå ett karensavtal med beaktande av vad som föreskrivs i 44 a §.
Genom denna lag upphävs 41 § i statstjänstemannaförordningen (971/1994).
Helsingfors den 9 december 2016
Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen
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