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Lag
om ändring av statstjänstemannalagen
Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i statstjänstemannalagen (750/1994) 18 och 18 a §, sådana de lyder, 18 § delvis
ändrad i lagarna 387/2001 och 283/2015 samt 18 a § i lag 545/1997, och
fogas till lagen en ny 18 b § som följer:
18 §
En tjänsteman får inte ta emot eller inneha
en bisyssla som kräver att arbetstid används
för uppgifter som hör till bisysslan, om inte
den berörda myndigheten på ansökan beviljar
tjänstemannen tillstånd till det. Tillstånd för
bisyssla kan beviljas också för viss tid eller
som begränsat. Tillståndet kan återkallas, om
det finns skäl till det. Närmare bestämmelser
om bisysslor för domare och föredragande
vid domstol finns i 18 a §.
Vid prövningen av om tillstånd för bisyssla
ska beviljas ska det beaktas att tjänstemannen
inte får bli jävig i sina uppgifter på grund av
bisysslan. Bisysslan får inte heller äventyra
förtroendet för en opartisk tjänsteutövning,
annars inverka skadligt på skötseln av uppgifterna eller utgöra sådan konkurrerande
verksamhet som uppenbart skadar arbetsgivaren.
En tjänsteman ska göra en anmälan till
myndigheten om annan bisyssla än en sådan
som avses i 1 mom. Myndigheten kan på de
grunder som anges i 2 mom. förbjuda tjänstemannen att ta emot eller inneha en sådan
bisyssla.
Med bisyssla avses i 1—3 mom. tjänst och
sådant avlönat arbete eller avlönat uppdrag
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som tjänstemannen har rätt att avsäga sig
samt yrke, näring och rörelse. Utöver bestämmelserna i denna paragraf ska de specialbestämmelser om bisysslor inom olika förvaltningsområden som ingår i lagar och förordningar iakttas.
De uppgifter som i samband med en anmälan om bisyssla eller ansökan om tillstånd för
bisyssla läggs fram om parterna i en tvist som
behandlas av skiljemän ska hemlighållas.
Genom förordning av statsrådet utfärdas
närmare bestämmelser om myndigheter som
beviljar tillstånd för bisyssla.
18 a §
En domare eller en föredragande vid en
domstol får inte ta emot eller inneha en i 18 §
avsedd bisyssla, om inte domstolen på ansökan beviljar tillstånd till det. Tillstånd får inte
beviljas för att verka i en skiljenämnd som
skiljeman utsedd av en part i en tvist. Trots
bestämmelserna i 18 § 5 mom. ska sökanden
i tillståndsansökan lämna uppgift om parterna
i en tvist som behandlas av skiljemän till
chefsdomaren för den domstol som behandlar
ansökan.
Domarna och föredragandena vid en domstol ska årligen för domstolen redogöra för
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hur mycket de har fått betalt för sina bisysslor, om den sammanlagda inkomsten från
bisysslorna överstiger 10 000 euro. I redogörelsen ska nämnas vilka bisysslor inkomsten
hänför sig till. När det gäller andra bisysslor
än skiljemannauppdrag ska det även uppges
vem som har betalat arvodet. Trots bestämmelserna i 24 § 1 mom. 23 punkten i lagen
om offentlighet i myndigheternas verksamhet
är de uppgifter om inkomster från bisysslor
som domare redogjort för offentliga. Domarna och föredragandena vid en domstol
ska underrätta domstolen när bisysslan upphör.
Närmare bestämmelser om ansökan om
tillstånd för bisyssla, om den myndighet som
beviljar tillståndet för bisyssla och om lämnande av redogörelse för inkomster från bi-

sysslor utfärdas genom förordning av statsrådet. Bestämmelser om införande av uppgifter
som gäller bisysslor för domare och föredragande vid domstol i register finns i lagen om
registret över domares bindningar och bisysslor (565/2015).
18 b §
Vid prövning av om en tjänsteman ska
förordnas att företräda staten i frågor som
anknyter till utövande av statens ägarmakt
eller till annan styrning eller övervakning,
ska beaktas att denna uppgift inte får medföra
annat än sporadiskt eller tillfälligt jäv för
tjänstemannen i dennes viktigaste tjänsteåligganden.
Denna lag träder i kraft den 1 oktober
2015.
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