Lag
om ändring av statstjänstemannalagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i statstjänstemannalagen (750/1994) 6 b § 1 mom., 8 a § 1 mom., 36 § 3 mom., 44 a §
3 mom., 62 § 1 mom. och 69 a § 1 mom.,
av dem 6 b § 1 mom. och 8 a § 1 mom. sådana de lyder i lag 283/2015, 36 § 3 mom. sådant
det lyder i lag 343/2007, 44 a § 3 mom. sådant det lyder i lag 1059/2016 och 69 a § 1 mom.
sådant det lyder i lag 692/1995, samt
fogas till 6 b §, sådan den lyder i lag 283/2015, nya 5 och 6 mom. som följer:
6b§
En tjänst som inrättats i stället för en uppgift i arbetsavtalsförhållande eller ett tjänsteförhållande för viss tid som överstiger två år kan första gången tillsättas utan att tjänsten förklaras
ledig, om den arbetstagare som sköter uppgiften eller den tjänsteman som är anställd i tjänsteförhållandet för viss tid utnämns till tjänsten.
——————————————————————————————
En tjänst får tillsättas utan att den förklaras ledig även när en tjänsteman som har sagts upp
från en annan statlig tjänst med stöd av 27 § utnämns till tjänsten under uppsägningstiden för
samma eller liknande uppgifter.
Bestämmelserna i 1 och 5 mom. tillämpas dock inte vid utnämning till tjänster där republikens
president eller statsrådets allmänna sammanträde har utnämningsbehörighet.
8a§
En person som föreslås bli utnämnd till en tjänst eller ett tjänsteförhållande som avses i 26 §
ska före utnämningen lämna en redogörelse för sin näringsverksamhet, sitt ägande i företag och
annan förmögenhet, beloppet av och grunden för skulder och andra ekonomiska åtaganden, sina
uppgifter utanför tjänsten, sina förtroendeuppdrag och förvaltningsuppdrag samt sina bisysslor
enligt 18 §. Anmälan ska när det gäller bisysslor som kräver bisysslotillstånd enligt 18 § innehålla uppgifter om inkomsten från bisysslorna.
——————————————————————————————
36 §
——————————————————————————————
Medan ett tjänsteförhållande består kan det på myndighetens eller en tjänstemans initiativ
träffas överenskommelse om permittering av tjänstemannen. Genom tjänstekollektivavtal och
överenskommelse som nämns i 27 § i lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar kan om permittering avtalas även på annat sätt än det som bestäms i 1 och 2 mom.
44 a §
——————————————————————————————
Karenstiden får avtalas att omfatta högst sex månader efter det att anställningsförhållandet har
upphört. Karenstiden får dock avtalas att omfatta högst 12 månader efter det att anställningsförhållandet har upphört, om avtalet ingås med en person som utnämnts eller föreslås bli utnämnd
till en tjänst eller ett tjänsteförhållande som avses i 4 § 2 mom. 3 punkten eller 26 § 1—4 punkten. Under karenstiden ska en ersättning som motsvarar lönen betalas. I avtalet kan ingå en
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bestämmelse om avtalsvite och vitet får vara högst dubbelt så stort som den ersättning som
betalas under karenstiden.
——————————————————————————————
62 §
Har ett rättelseyrkande som avses i 52 § inte framställts inom tre år från utgången av det
kalenderår under vilket prestationen borde ha ägt rum eller inom 60 dagar från delfåendet av ett
sådant beslut av arbetsdomstolen som nämns i 58 §, är rätten till förmånen förverkad.
——————————————————————————————
69 a §
Om straff för brott mot 6 § 2 mom. och 11 § stadgas i 47 kap. 3 § i strafflagen (39/1889).
——————————————————————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 juni 2022.

Helsingfors den 13 maj 2022
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