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35/2020

Lag
om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om riksdagens tjänstemän (1197/2003) 7 § 4 mom., 38 § 1 och 2 mom.

samt 63 a och 69 §,
av dem 38 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 1190/2004 samt 63 a och 69 § sådana

de lyder i lag 1681/2015, samt
fogas till lagen nya 49 a och 63 b § som följer:

7 §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

En person som uppfyller behörighetsvillkoren kan utnämnas till en tjänst utan offentligt
ansökningsförfarande på följande grunder:

1) en tjänst som inrättats i stället för ett tjänsteförhållande för viss tid som överstiger
ett år kan första gången tillsättas utan att tjänsten förklaras ledig, om den tjänsteman som
är anställd i tjänsteförhållandet för viss tid utnämns till tjänsten, eller

2) en tjänsteman som framgångsrikt skött tjänsten i ett tjänsteförhållande för viss tid
utnämns till tjänsten.

38 §
Avgångsåldern är 68 år för tjänstemän som är födda 1957 eller tidigare, 69 år för tjäns-

temän som är födda 1958–1961 och 70 år för tjänstemän som är födda 1962 eller därefter.
Ett tjänsteförhållande upphör utan uppsägning eller annan åtgärd vars syfte är att tjäns-

teförhållandet ska upphöra, vid utgången av den månad under vilken tjänstemannen upp-
når avgångsåldern, om inte tjänsteförhållandet med tjänstemannens samtycke förlängs
med högst två år. Tjänsteförhållandet kan då förlängas trots vad som föreskrivs i 8 §
1 mom.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

10 kap.

Anställningsvillkor

49 a §
Ett ämbetsverk vid riksdagen kan före utnämningen till en tjänst eller ett tjänsteförhål-

lande 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 yr-
kesutövning eller någon annan motsvarande verksamhet begränsas för viss tid i de situa-
tioner 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 anställningsförhål-
landet har upphört. Under karenstiden ska en ersättning som motsvarar lönen betalas. I av-
talet kan ingå en bestämmelse om avtalsvite och vitet får vara högst dubbelt så stort som
den ersättning som betalas under karenstiden.

Tjänstemannen ska informera riksdagens ämbetsverk 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 riks-
dagens ämbetsverk 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.

15 kap.

Ändringssökande i ärenden som gäller tjänsteförhållanden

63 a §
En tjänsteman får överklaga beslut som arbetsgivaren fattar och som gäller tjänsteman-

nen själv genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol i enlighet med lagen om rät-
tegång i förvaltningsärenden (808/2019). Beslutet ska iakttas trots besvären om inte något
annat sägs i beslutet eller domstolen beslutar något annat. Ett beslut av förvaltningsdom-
stolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar be-
svärstillstånd. Besvären ska behandlas skyndsamt i förvaltningsdomstolen och högsta för-
valtningsdomstolen.

Ett beslut får inte överklagas genom besvär om det gäller
1) tjänstledighet som är beroende av prövning, eller
2) förordnande till en uppgift, när tjänstemannen har gett sitt samtycke till förordnan-

det.
Om ett beslut som avses i 2 mom. 2 punkten innebär att placeringsorten för tjänsten änd-

ras, får beslutet dock överklagas genom besvär.

63 b §
Den som sökt en tjänst får genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol överkla-

ga ett beslut om utnämning till tjänsten eller tjänsteförhållandet på det sätt som föreskrivs
i lagen om rättegång i förvaltningsärenden, om inte något annat föreskrivs i denna lag. Ett
beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvalt-
ningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Besvären ska behandlas skyndsamt i förvalt-
ningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen.

Besvär över ett beslut om utnämning får dock inte anföras, om
1) det är riksdagens plenum som har utnämningsbehörighet,
2) beslutet gäller en utnämning för viss tid, högst två år,
3) tjänsten eller tjänsteförhållandet med stöd av lag tillsätts utan att tjänsten eller tjäns-

teförhållandet ledigförklaras,
4) beslutet gäller tjänsteförhållandet för talmannens eller vice talmännens specialmed-

arbetare.
Ett beslut får verkställas innan det har vunnit laga kraft. Utnämningsbeslut delges ge-

nom vanlig delgivning. Bestämmelser om vanlig delgivning finns i förvaltningslagen
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(434/2003) och bestämmelser om vanlig elektronisk delgivning dessutom i lagen om elek-
tronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003).

69 §
En tjänsteman vid riksdagen anses ha avgått från sin tidigare tjänst vid den tidpunkt då

han eller hon utnämnts till en annan tjänst vid riksdagen eller till en annan statlig tjänst och
utnämningsbeslutet har vunnit laga kraft, om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag.
Om det hör en prövotid till den nya tjänsten, anses tjänstemannen ha avgått från sin tidi-
gare tjänst vid riksdagen när prövotiden har upphört, om inte det nya tjänsteförhållandet
har upplösts under prövotiden. Tjänstemannen är tjänstledig från sin tidigare tjänst vid
riksdagen till dess att prövotiden upphör i den nya statliga tjänsten eller nya tjänsten vid
riksdagen.

Trots 1 mom. kan arbetsgivaren bevilja en tjänsteman tjänstledighet, om denne för viss
tid utnämnts till en annan statlig tjänst.

Om en tjänsteman som utnämnts till en tjänst utnämns till en annan statlig tjänst och
utnämningsbeslutet inte har vunnit laga kraft, har tjänstemannen rätt till tjänstledighet från
sin tidigare tjänst till dess att utnämningsbeslutet har vunnit laga kraft.

————
Denna lag träder i kraft den 1 mars 2020. På sökande av ändring i ett utnämningsbeslut

som fattats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid
ikraftträdandet.

På tjänstemän som uppnått avgångsåldern före ikraftträdandet av denna lag tillämpas
de bestämmelser i 38 § som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 17 januari 2020
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