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L a g
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om ändring av statstjänstemannalagen

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2011

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i statstjänstemannalagen (750/1994) 4 § 2 mom. 2, 3 och 5 punkten, sådana de lyder

i lag 593/2005,
ändras rubriken för 2 kap., 5 § 1 och 2 mom. samt 32 §, av dem 5 § 1 och 2 mom. sådana de

lyder i lag 1188/2004 och 32 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 281/2000, samt
fogas till 1 § ett nytt 3 mom. samt till lagen nya mellanrubriker före 4 och 5 §, nya

5 a—5 d § och en ny mellanrubrik före dem, nya 5 e och 5 f § och en ny mellanrubrik före dem
och en ny 29 a § som följer:

1 §
— — — — — — — — — — — — —

Med ämbetsverk avses i denna lag statens
ämbetsverk eller inrättningar som inrättats
genom lag eller genom förordning av statsrå-
det.

2 kap.

Tjänsteregleringar

Inrättande, indragning och ändring
av tjänster

4 §
— — — — — — — — — — — — —

Överföring av tjänster

5 §
En tjänst får inom ett ämbetsverk överföras

till en annan enhet än den enhet som tjänsten
har inrättats vid, och en tjänst som inte speci-
ficeras i statsbudgeten får även överföras till

ett annat ämbetsverk. Bestämmelser om över-
föring av behövligt anslag till ett annat äm-
betsverk finns i 7 a § i lagen om statsbudge-
ten (423/1988). Om en tjänst inte är vakant
kan den överföras endast med tjänstemannens
samtycke.

Tjänster som specificeras i statsbudgeten
överförs till en annan enhet vid samma äm-
betsverk och övriga tjänster till ett ämbets-
verk inom ett annat ministeriums förvalt-
ningsområde genom beslut av statsrådet.
— — — — — — — — — — — — —

Omstrukturering av funktioner inom
statsförvaltningen

5 a §
I samband med omstrukturering av funk-

tioner inom statsförvaltningen överförs tjäns-
terna och förflyttas de tjänstemän som ut-
nämnts till tjänsterna till samma ämbetsverk
som uppgifterna överförs till.

Tjänstemän som utnämnts till ett tjänste-
förhållande för viss tid övergår till anställ-
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ning vid ämbetsverket för den tid tjänsteför-
hållandet varar.

I de situationer som avses i 1 och 2 mom.
får tjänsten överföras utan det samtycke från
tjänstemannen som avses i 5 §, om tjänsten
överförs inom eller till tjänstemannens pend-
lingsregion. Med pendlingsregion avses ett
område enligt 1 kap. 9 § i lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa (1290/2002).

På tjänstemännens anställningsvillkor til-
lämpas vad som bestäms om villkoren i tjäns-
tekollektivavtalen eller i lag.

5 b §
Tjänsterna som kanslichef, statssekreterare

som kanslichef, understatssekreterare eller
avdelningschef vid ett ministerium, eller mot-
svarande tjänster, likaså tjänsterna som chef
för ett ämbetsverk som lyder direkt under ett
ministerium överförs till ett annat ämbetsverk
vid den tidpunkt då organisationsföränd-
ringen genomförs, om inte den tjänsteman
som utnämnts till en sådan tjänst har ut-
nämnts till en tjänst vid det nya ämbetsverket
eller till någon annan tjänst innan föränd-
ringen genomförs.

Vid den tidpunkt då omstruktureringen ge-
nomförs ändras benämningen på den tjänst
som överförs och uppgifterna som hör till
tjänsten till en tjänst vid det mottagande äm-
betsverket. Behörighet att ändra en ovan av-
sedd tjänst och de uppgifter som hör till den
har det ministerium där den tjänsteman som
utnämnts till tjänsten arbetar före överfö-
ringen, eller det ministerium vars förvalt-
ningsområde det ämbetsverk hör till där
tjänstemannen arbetar före överföringen.

5 c §
Om de uppgifter som hör till en tjänst

ändras väsentligt i samband med en omstruk-
turering och en ny tjänst inrättas i stället för
den tidigare tjänsten, kan den nya tjänsten
första gången tillsättas utan att den förklaras
ledig, om man till tjänsten utnämner en tjäns-
teman som utnämnts till en tjänst vid det
ämbetsverk som omstruktureras.

Nya tjänster som kanslichef, statssekrete-
rare som kanslichef, understatssekreterare el-
ler avdelningschef vid ett ministerium, eller
motsvarande tjänster, likaså tjänsterna som
chef för ett ämbetsverk som lyder direkt un-

der ett ministerium ska dock tillsättas genom
ett offentligt anmälningsförfarande, om inte
något annat föreskrivs särskilt genom lag. I
samband med omstruktureringar kan dock
dessa tjänster inom utrikesförvaltningen och
försvarsmakten tillsättas utan offentligt an-
mälningsförfarande, om tjänstetillsättnings-
förfarandena inom respektive förvaltningar
undantagsvis kräver det. Närmare bestäm-
melser om tillsättningsförfarandet kan då ut-
färdas genom förordning av statsrådet.

5 d §
Vad som bestäms i 5 a—5 c § gäller inte

vid interna organisationsförändringar inom
ett ämbetsverk eller vid andra omstrukture-
ringar inom ämbetsverket.

Överlåtelse av rörelse

5 e §
Med överlåtelse av arbetsgivarens rörelse

avses överlåtelse av en funktionell del av den
statliga verksamheten till en annan arbetsgi-
vare, om den del som överlåts förblir oför-
ändrad eller likartad efter överlåtelsen.

5 f §
Vid sådan överlåtelse som avses i 5 e §

övergår de rättigheter och skyldigheter som
arbetsgivaren har med anledning av de tjäns-
teförhållanden som gäller vid tidpunkten för
överlåtelsen på förvärvaren. Detta gäller dock
inte de rättigheter och skyldigheter som ut-
tryckligen följer av ett tjänsteförhållande och
som inte är utmärkande för ett arbetsavtals-
förhållande när en tjänsteman övergår till an-
ställning i arbetsavtalsförhållande hos förvär-
varen.

Överlåtaren och förvärvaren ansvarar soli-
dariskt för en lönefordran eller en fordran av
annat slag som följer av ett tjänsteförhål-
lande, om fordran har förfallit till betalning
före överlåtelsen. Överlåtaren är dock ansva-
rig gentemot förvärvaren för en fordran som
förfallit till betalning före överlåtelsen, om
inte något annat har avtalats.

Förvärvaren är skyldig att iaktta det tjäns-
tekollektivavtal som gäller vid tidpunkten för
överlåtelsen så som bestäms i 5 § i lagen om
kollektivavtal (436/1946).
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29 a §
Den som vid en överlåtelse av rörelse som

avses i 5 e § förvärvar rörelsen får inte säga
upp ett anställningsförhållande enbart på
grund av överlåtelsen.

När staten överlåter en funktionell del av
verksamheten på det sätt som föreskrivs i
5 e § får en tjänsteman utan att iaktta den
uppsägningstid som annars ska tillämpas i
hans eller hennes tjänsteförhållande och obe-
roende av tjänsteförhållandets längd säga upp
tjänsteförhållandet så att det upphör på dagen
för överlåtelsen, om arbetsgivaren eller den
nya innehavaren av rörelsen har underrättat
tjänstemannen om överlåtelsen senast en må-
nad före dagen för överlåtelsen. Om tjänste-
mannen har underrättats om överlåtelsen se-
nare, får han eller hon säga upp sitt anställ-
ningsförhållande så att det upphör på dagen
för överlåtelsen eller därefter, dock senast
inom en månad från underrättelsen.

32 §
Om en tjänsteman har sagts upp av andra

skäl än sådana som beror på tjänstemannen,
och det ämbetsverk där tjänstemannen sagts
upp inom 24 månader från utgången av upp-
sägningstiden behöver arbetskraft för samma

eller liknande uppgifter, ska ämbetsverket
hos den lokala arbetskraftsmyndigheten ta
reda på om tidigare tjänstemän söker arbete
genom denna myndighets förmedling. Om så
är fallet, är det i första hand dessa tidigare
tjänstemän, vilka uppfyller behörighetsvillko-
ren, som ämbetsverket ska erbjuda uppgifter
eller tjänster där den utnämnande myndighe-
ten inte är republikens president, statsrådets
allmänna sammanträde, högsta domstolen el-
ler högsta förvaltningsdomstolen. I sådana
fall får tjänsterna besättas utan att de förkla-
ras lediga.

Skyldigheten enligt 1 mom. gäller förvär-
vare enligt 5 e § under nio månader från
utgången av uppsägningstiden, om överlåta-
ren har sagt upp en tjänsteman före tidpunk-
ten för överlåtelsen.

En arbetsgivare som uppsåtligen eller av
oaktsamhet försummar den skyldighet som
avses i 1 eller 2 mom. ska ersätta tjänsteman-
nen den skada som på så sätt uppkommit.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
De tjänster som avses i den upphävda 2,

3 och 5 punkten i 4 § 2 mom. specificeras
inte i statsbudgeten efter det att denna lag har
trätt ikraft.

Helsingfors den 29 december 2011

Republikens President

TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen
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