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883/2018

Lag
om ändring av statstjänstemannalagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i statstjänstemannalagen (750/1994) 53 §, 55 § 1 mom., 57 § 1, 3 och 4 mom.

samt 65 § 1 mom.,
sådana de lyder, 53 § samt 57 § 1, 3 och 4 mom. i lag 1059/2016, 55 § 1 mom. i lag

177/2013 samt 65 § 1 mom. i lag 1088/2007, samt
fogas till lagen en ny 59 §, i stället för den 59 § som upphävts genom lag 177/2013, och

till 65 §, sådan den lyder i lagarna 604/2007, 1088/2007 och 283/2015, ett nytt 5 mom.
som följer:

14 kap.

Ändringssökande

53 §
Ett beslut av statsrådets allmänna sammanträde genom vilket statsrådet har sagt upp en

tjänsteman, upplöst ett tjänsteförhållande, avstängt en tjänsteman från tjänsteutövning el-
ler 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 myn-
dighet har gett någon annan tjänsteman än en domare en varning eller permitterat eller sagt
upp en tjänsteman, upplöst 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 förvaltningsbeslut av högsta domstolen eller högsta förvaltningsdom-
stolen ska dock sökas inom 30 dagar från delfåendet av beslutet hos respektive domstol,
där ärendet ska behandlas i plenum.

Vad som föreskrivs i 2 mom. gäller inte ett beslut genom vilket republikens president
har sagt upp en tjänsteman eller upplöst en tjänstemans tjänsteförhållande.

55 §
Ärenden som avses i 53 § och ärenden som gäller utnämning till en tjänst eller ett tjäns-

teförhållande ska behandlas skyndsamt i förvaltningsdomstolen och högsta förvaltnings-
domstolen.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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57 §
I ett beslut som gäller en tjänsteman eller som avses i 59 § 1 mom. och som statsrådet

eller ett ämbetsverk har fattat får tjänstemannen eller på motsvarande sätt den som söker
en tjänst 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 § i domstolsla-
gen. Besvärstiden när det gäller beslut om uppsägning enligt 27 § 1 mom. i denna lag bör-
jar löpa först från uppsägningstidens utgång. Beslutet ska följas trots besvär, om inte be-
svärsmyndigheten beslutar något annat.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
I följande beslut som gäller en tjänsteman får ändring inte sökas genom besvär, om inte

något annat föreskrivs i lag:
1) placering av en gemensam tjänst inom ämbetsverket,
2) beviljande eller förvägran av tjänstledighet som är beroende av prövning,
3) förordnande till en uppgift, om tjänstemannen har gett sitt samtycke till förordnan-

det.
Om ett beslut som avses i 3 mom. 1 eller 3 punkten innebär att placeringsorten för tjäns-

ten ändras, får ändring i beslutet sökas på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocessla-
gen. Beslutet ska dock följas trots besvär, om inte besvärsmyndigheten beslutar något an-
nat.

59 §
Den som söker en tjänst får genom besvär söka ändring i ett beslut om utnämning till

tjänsten eller tjänsteförhållandet på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen, om
inte något annat föreskrivs i denna lag.

Besvär får dock inte anföras, om
1) det är republikens president eller, vid utnämning av en tjänsteman enligt 26 § 3 och

4 punkten, statsrådets allmänna sammanträde 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 en militär tjänst inom försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet

som med stöd av lag får tillsättas utan att den ledigförklaras.
I fråga om vissa tjänster och tjänsteförhållanden vid domstolar finns bestämmelser om

ändringssökande dessutom i domstolslagen.
Om förvaltningsdomstolen är besvärsinstans ska besvär över beslut om utnämning till

en tjänst eller ett tjänsteförhållande anföras hos den förvaltningsdomstol inom vars dom-
krets den myndighet som har fattat beslutet har sitt huvudsakliga verksamhetsställe. Om
denna grund inte kan tillämpas, anförs besvären hos den förvaltningsdomstol inom vars
domkrets beslutet har fattats. Beslutet får verkställas innan det har vunnit laga kraft.

Utnämningsbeslut delges genom vanlig delgivning. Bestämmelser om vanlig delgivning
finns i förvaltningslagen (434/2003) och bestämmelser om vanlig elektronisk delgivning
dessutom i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003).

65 §
En tjänsteman anses ha avgått från sin tidigare tjänst vid den tidpunkt då han eller hon

på något annat sätt än för viss tid utnämnts till en annan statlig tjänst och utnämningsbe-
slutet har vunnit laga kraft. Om den andra statliga tjänsten är en bisyssla som avses i 18 §
3 mom., anses tjänstemannen dock inte ha avgått från sin tidigare tjänst på grund av ut-
nämningen till bisysslan.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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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 januari 2019.
På sökande av ändring i ett utnämningsbeslut som fattats före ikraftträdandet av denna

lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 9 november 2018

Republikens President

 Sauli Niinistö

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen
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