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Ministerier och ämbetsverk   

 

Statstjänstemannalagen ändras från och med den 1 maj 2015 

Lagen om ändring av statstjänstemannalagen (283/2015) träder i kraft den 1 

maj 2015. Finansministeriet sänder bifogat ministerierna och ämbetsverken 

för kännedom lagen, regeringens proposition (RP 298/2014 rd) och 

betänkandet från riksdagens förvaltningsutskott ( FvUB 50/2014 rd) som 

gäller ärendet. 

 

De huvudsakliga ändringarna gäller följande: 

 

 Nya bestämmelser om ansökningsförfarande för tjänster och 

tjänsteförhållanden för viss tid och utnämning finns i 6 a–6 d § i 

statstjänstemannalagen. Bestämmelserna om ansökningsförfarandet för 

tjänster har överförts från statstjänstemannaförordningen till lagnivå.  

 

 Nya bestämmelser om behörighetsvillkor, utnämning och 

anställningsförhållandet vad gäller statsförvaltningens högsta 

tjänstemannaledning finns i 8 §, 9 a och 9 b § och det nya 65 § 2 mom. 

 

 Bestämmelser om skyldigheten för statsförvaltningens högsta 

tjänstemannaledning att informera om de arbetsuppgifter utanför 

tjänsten som följer av tjänsteställningen och om finansministeriets rätt 

att av myndigheten få uppgifter om bisysslor som kräver 

bisysslotillstånd samt om den eventuella inkomsten från dessa 

arbetsuppgifter finns i 8 a §. Anmälningar om bindningar samt om 

tillstånd för bisysslor kan offentliggöras över ett allmänt datanät i 

enlighet med 8 d §, där det också föreskrivs om myndigheternas ansvar 

för att uppgifterna är uppdaterade. 

 

 Bestämmelserna om sökande av ändring ändras och samlas i 

statstjänstemannalagen. Rätten för de tjänstemän som inte är 

organiserade att söka ändring utvidgas i enlighet med 52 § och 58 §. 

Efter lagändringen börjar besvärstiden när det gäller beslut om 

uppsägning enligt 27 § i enlighet med 57 § att löpa först från 

uppsägningstidens utgång. Den nya bestämmelsen gäller 

uppsägningsbeslut som fattas efter den 1 maj 2015.  

 



       2 (2) 

 

 

 

Samtidigt med ändringarna i statstjänstemannalagen ändrades vissa lagar 

som gäller ämbetsverken, där behörighetskraven för ämbetsverkens chefer 

upphävdes. Dessa lagar träder i kraft samtidigt som ändringarna i 

statstjänstemannalagen. På grund av ändringen av bestämmelserna om 

ändringssökande ändrades även lagen om statens tjänstekollektivavtal 

(664/1970) genom att 25 § upphävdes. 

 

Samlandet av behörighetskraven för statens högsta ledning i 

statstjänstemannalagen kräver också att statsrådets förordningar som gäller 

ministerierna och ämbetsverken upphävs om de innehåller bestämmelser 

om behörighetskrav för ministeriernas tjänstemannaledning eller för chefer 

för ämbetsverk. Finansministeriet har för avsikt att föredra dessa ändringar 

som en helhet så snart som möjligt. 

 

 

 

 

 

Avdelningschef,     

statens arbetsmarknadsdirektör Juha Sarkio 
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https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/mietinto/Documents/fvub_50+2014.pdf

