Lag
om ändring av statstjänstemannalagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i statstjänstemannalagen (750/1994) 5 § 1 och 2 mom., 10 § 1 mom., 32 § 1 och
2 mom. samt 35 § 1 mom.,
av dem 5 § 1 och 2 mom. samt 32 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 1548/2011 och 35 §
1 mom. sådant det lyder i lag 193/2016, samt
fogas till lagen en ny 9 c § och till 10 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir
3 mom., som följer:
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 specificeras i statsbudgeten får även överföras till ett annat
ämbetsverk. 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 ämbetsverk
genom beslut av det ministerium som saken gäller. Övriga tjänster överförs till ett ämbetsverk
inom ett annat ministeriums förvaltningsområde genom beslut av det ministerium från vars
förvaltningsområde tjänsterna överförs. Finansministeriet ska underrättas om beslutet.
——————————————————————————————
9c§
Utnämning till ett tjänsteförhållande för viss tid på högst ett år förutsätter inte ett sådant skäl
som avses i 9 § 1 mom., om den som utnämns till tjänsteförhållandet enligt uppgift från arbets- och näringsbyrån har varit arbetslös arbetssökande utan avbrott under de senaste 12 månaderna. Ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande på högst två veckor utgör emellertid inget
avbrott i arbetslösheten.
En person kan utnämnas till högst två nya tjänsteförhållanden för viss tid inom ett år från det
att det första tjänsteförhållandet för viss tid började. Den sammanräknade totala längden för
tjänsteförhållandena för viss tid får dock inte överskrida ett år.
Med arbetslös arbetssökande avses en i 1 kap. 3 § 1 mom. 3 punkten i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice avsedd person vars jobbsökning är giltig på det sätt som föreskrivs i 2 kap. 1 och 2 § i den lagen.
10 §
Vid utnämning av en tjänsteman kan det bestämmas att tjänsteförhållandet under en prövotid
på högst sex månader kan upplösas av såväl den utnämnande myndigheten som tjänstemannen. Upplösandet får emellertid inte ske på diskriminerande grunder eller annars på osakliga
grunder med hänsyn till syftet med prövotiden. Om tjänstemannen under prövotiden har varit
frånvarande från tjänsteutövningen på grund av arbetsoförmåga eller familjeledighet, har
myndigheten rätt att förlänga prövotiden med en månad för varje period av 30 kalenderdagar
som arbetsoförmågan eller familjeledigheten fortgår. Myndigheten ska innan prövotiden går ut
skriftligt underrätta tjänstemannen om att prövotiden förlängs.
I tjänsteförhållanden för viss tid som understiger ett år kan prövotiden med avvikelse från
1 mom. utgöra högst hälften av längden på ett tjänsteförhållande för viss tid.
——————————————————————————————

32 §
Om en tjänsteman har sagts upp av andra skäl än sådana som beror på tjänstemannen, och
det ämbetsverk där tjänstemannen sagts upp inom 12 månader från utgången av uppsägningstiden behöver arbetskraft för samma eller liknande uppgifter, ska ämbetsverket hos 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 behörighetsvillkoren, som ämbetsverket ska erbjuda uppgifter eller tjänster där den utnämnande
myndigheten inte är republikens president, statsrådets allmänna sammanträde, högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen. I sådana fall får tjänsterna besättas utan att de förklaras
lediga.
Skyldigheten enligt 1 mom. gäller på motsvarande sätt även förvärvare enligt 5 e §, om
överlåtaren har sagt upp en tjänsteman före tidpunkten för överlåtelsen.
——————————————————————————————
35 §
En tjänstemans tjänsteförhållande upphör utan uppsägning eller annan åtgärd vars syfte är
att tjänsteförhållandet ska upphöra, vid utgången av den månad under vilken han eller hon
uppnår avgångsåldern, om inte tjänsteförhållandet med tjänstemannens samtycke förlängs med
högst två år. Tjänsteförhållandet kan då förlängas trots vad som föreskrivs i 9 § 1 mom. Avgångsåldern är 68 år för dem som är födda 1957 eller tidigare, 69 år för dem som är födda
1958—1961 och 70 år för dem som är födda 1962 eller därefter.
——————————————————————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
På en prövotid som börjat före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som
gällde vid ikraftträdandet.
På ett tjänsteförhållande som upphör före ikraftträdandet av denna lag och på återanställningsskyldigheten i anslutning därtill tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
På tjänstemän som uppnått avgångsåldern före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser i 35 § som gällde vid ikraftträdandet.
Helsingfors den 5 december 2018
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