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FÖRSLAG
Landskapsstyrelsen föreslår att rikets lag om kommunala tjänsteinnehavares
anställningstrygghet (FFS 484/96) antas genom en så kallad blankettlag. Förslaget innebär
bland annat att grunderna för uppsägning av kommunala tjänstemän regleras i lag.
Framställningen har samband med riksreformen av de grundläggande :fri- och rättigheterna,
vilket medförde att uppsägningsgrunder skall regleras i lag. Lagstiftning om uppsägningsgrunderna för kommunala tjänstemän är därför nödvändig, eftersom reglerna i dag finns i
kommunernas tjänstestadgar, d v s på instruktionsnivå. Lagförslaget innebär också att
reglerna för tjänstemän och arbetstagare närmar sig varandra.
Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt.
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MOTIVERING
1. Bakgrund
Enligt 18 § 1 mom. 4 punkten självstyrelselagen har landskapet behörighet bland annat
i fråga om kommunernas tjänsteinnehavare, tjänstekollektivavtal för kommunens anställda
och disciplinbestraffning av kommunens tjänsteinnehavare. I landskapet finns en lag om
tjänstekollektivavtal, vilken är tillämplig både på landskapets och kommunernas
tjänstemän. Dock finns inte någon lag som reglerar kommunala tjänstemäns anställningsförhållanden, utan detta regleras i stor utsräckning i kommunernas tjänstestadgar eller
tjänstekollektivavtal. Dessutom finns en del grundläggande bestämmelser om kommunens
anställda i kommunallagen för landskapet Åland (73/97)1, exempelvis att tjänster inrättas
för myndighetsuppgifter och om avskedande av kommundirektören.

1.1. Innehållet i tjänstestadgan
Enligt 10 § kommunallagen skall det finnas en tjänstestadga i kommunen. Tjänstestadgan innehåller bestämmelser som i jämförelse med tjänstekollektivavtalet är mer allmänt
hållna. Enligt modelltjänstestadgan tillämpas bestämmelserna i tjänstestadgan inte om de
strider mot en lag eller en förordning eller mot bestämmelserna i tjänstekollektivavtalet.
Tjänstestadgan skall enligt ,kommunallagen åtminstone innehålla allmänna bestämmelser om anställning av tjänstemän, om skriftlig varning till en tjänsteman som handlar i strid
med sina tjänsteplikter eller försummar dem samt om behandlingen av en tjänstemans
yrkanden gällande löne- eller andra förmåner.
I gällande modelltjänstestadga finns bestämmelser bland annat om:
-Tjänster och tjänstemän (huvudtjänst/bitjänst) ,
-Tjänsteförhållandets uppkomst (anställningsperiod, ledigförklarande av tjänster, besättande
av tjänster, behörighetsvillkor för tjänster, prövotid, tjänsteförordnande),
-Tjänsteförhållandets upphörande (uppsägningsgrunder, uppsägningstid, upphörande utan
uppsägning, av gångsålder),
- Tjänstemännens allmänna skyldigheter{förflyttning av tjänsteman till annan tjänst, förbud
mot tagande av mutor, ändring av tjänsteutövningsskyldigheten, tjänstebostad),
- Disciplinär bestraffning och avstängning från tjänsteutövning,
- Arbetstid samt
-Tjänstledighet.
Gällande tjänstestadga kommer att omarbetas i och med att den nya kommuallagen
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I denna framställning är utgångspunkten den nya kommunallagens regler, eftersom kommunallagen träder

i kraft den 1 januari 1998 och således kommer att vara i kraft då denna lag träder i kraft.
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träder i kraft, men skillnaderna torde inte bli så stora.

I. 2. Innehållet i tjänstekollektivavtalet

Syftet med att ingå tjänstekollektivavtal är att i detalj avtala om de villkor som skall
tillämpas i anställningsförhållanden samt att trygga arbetsfreden. I tjänstekollektivav1alet
kan avtalas annorlunda än vad som gäller enligt lag, under föiutsättning att tjänstemannen
åtnjuter minst samma förmåner beträffande vilka sämre villkor inte enligt lag får avtalas.
Detta följer av landskapslagen om tjänstekollektivavtal. Tjänstekollektivavtalet har enligt
en bestämmelse i tjänstestadgan företräde framför tjänstestadgan.
I tjänstekollektivavtalet avtalas bland annat om avlöning, erfarenhetstillägg, ordinarie
arbetstid, semester, uppsägningstid, förtroendemän, tjänstledighet, permittering och
arbetsfred.
Tjänstekollektivavtal har karaktären av maximi och minimiavtal. Man kan inte avtala
om anställningsvillkor som är vare sig mer eller mindre fördelaktiga för tjänstemannen än
vad kollektivavtalet förutsätter. Ålands kommunala avtalsdelegation ingår tjänste- och
arbetskollektivavtal för de åländska kommunernas räkning. Utgående från detta allmänna
kommunala tjänstekollektivavtal kan kommuner och kommunalförbund själva ingå avtal
i vissa frågor. Gällande tjänstekollektivavtal är i kraft till och med den 31 januari 1998.

2. Behov av ändring och landskapsstyrelsens förslag
Enligt 15 § 3 mom. regeringsformen (FFS 969/95) som trädde i kraft den 1 augusti
1995 får ingen avskedas från sitt arbete utan laga skäl. Detta är ett led i reformen av de
grundläggande fri- och rättigheterna. Bestämmelsen förutsätter att man i lag nämner de
grunder som gör uppsägning, hävning eller återgång av ett arbetsavtal möjligt. Lagstiftaren
är härvid bunden också av förbudet mot godtycklighet, vilket härleds ur regeringsformens
bestämmelse om likhet inför lagen. För parterna i ett anställningsförhållande innebär
bestämmelsen att enbart i lag reglerade grunder berättigar till avsked från arbetet.
Bestämmelsen gäller alla former av anställningsförhållanden, både privaträttsliga och
offentligrättsliga. Således måste man i landskapet lagstifta om uppsägningsgrunderna för
kommunala tjänstemän.
Efter att ha hört kommunerna och fackföreningarna kan landskapsstyrelsen konstatera
att de åländska förhållandena inte skiljer sig särskilt mycket från riksförhållandena då det
gäller kommunala tjänstemäns anställningsförhållanden. Landskapsstyrelsen anser därför
att en blankettlag är den lämpligaste lagstiftningsmetoden. En blankettlag möjliggör att
vissa avvikelser görs från rikslagen, vilket torde vara tillräckligt för att ta in de avvikande
bestämmelser som de åländska förhållandena kräver.
Den rättsliga ställningen för kommunala tjänstemän har reglerats genom andra
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bestämmelser och delvis även genom andra avtal än för kommunala arbetstagare.
Emellertid anser landskapsstyrelsen att det bästa vore om en typ av anställningsförhållande
ersatte arbetsförhållanden och tjänsteförhållanden. Förslaget innebär att reglerna för
tjänstemän och arbetstagare närmar sig varandra, vilket kan ses som ett steg på väg mot ett
enda anställningsförhållande.

3. Innehållet i lagförslaget
3.1. Innehållet i rikets lag om kommunala tjänsteinnehavares anställningstrygghet
I lagen om kommunala tjänsteinnehavares anställningstrygghet (FFS 484/96) finns
bestämmelser bl.a. om uppsägningsgrunder, uppsägningstid, upplösning av tjänsteförhållande, avslutande av tjänsteförhållande utan uppsägning, anställning på viss tid, prövotid,
permittering, förfarandet när ett tjänsteförhållande avslutas, återanställning av uppsagd
tjänsteman, ombildning av tjänsteförhållande till tjänsteförhållande på deltid, förbud mot
diskriminering, särskilt uppsägningsskydd (under familjepolitiska ledigheter samt för
fackföreningsrepresentanter), avgångsålder samt avstängning från tjänsteutövning.
I landskapet regleras de flesta av dessa frågor i kommunernas tjänstestadgar. Om
rikslagen antas genom en blankettlag innebär det således att bestämmelserna om
tjänsteförhållandets upphörande utan uppsägning, avgångsålder, avstängning från
tjänsteutövning, prövotid, särskilt uppsägningsskydd vid familjepolitiska ledigheter och
opartisk behandling måste slopas i tjänstestadgan. Innehållsmässigt motsvarar dock lagen
på dessa punkter modelltjänstestadgans bestämmelser. Förslaget innebär dessutom att inte
heller bestämmelser om anställning på viss tid, uppsägningsgrunder, disciplinär
bestraffning och ombildning av tjänsteförhållande till tjänsteförhållande på deltid längre
skall ingå i tjänstestadgan. På dessa punkter innebär förslaget även materiellt sett
förändringar jämfört med modelltjänstestadgan.
Av de frågor som regleras i lagen finns i dag bestämmelser om uppsägningstid,
permittering och uppsägningsskydd för fackliga förtroendemän i tjänstekollektivavtalet,
varför lagen på dessa punkter inte kommer att tillämpas om lagen och kollektivavtalet inte
stämmer överens.

3. 2. Materiella förändringar
Förslaget att anta rikets lag genom en så kallad blankettlag innebär bland annat att det
blir möjligt för båda parter att upplösa tjänsteförhållandet. Arbetsgivaren kan upplösa
tjänsteförhållandet på i stort sett samma gnmder som disciplinär bestraffning i dag kan bli
aktuell. Bestämmelsen motsvarar vad som gäller enligt 43 § lagen om arbetsavtal.
Vidare begränsas kontinuitetsprincipen. Kontinuitetsprincipen innebär att en
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tjänsteman har rätt att återgå till sin tjänst om kommunens eller kommtmalförbundets beslut
om avslutande av tjänsteförhållandet har upphävts till följd av kommunalbesvär. Enligt
förslaget har tjänstemannen rätt att återgå till tjänsten om uppsägnirigsgrund saknats men
inte om uppsägningen är ogiltig till exempel p g a att ett formfel begåtts.
I dag finns regler om permittering i tjänstekollektivavtalet. Enligt tjänstekollektivavtalet skall huvudskligen de regler som gäller vid permittering i arbetsavtal tillämpas även i
tjänsteförhållanden. Det finns vissa skillnader mellan lagens bestämmelser och kollektivavtalets, men detta påverkar inte parternas ställning, eftersom kollektivavtalet har företräde
framför lagen.
Arbetsgivaren blir skyldig att återanställa en tjänsteman som sagts upp på grunder som
avser ekonomi och produktion. Detta motsvarar vad som enligt lagen om arbetsavtal gäller
för arbetstagare. Kommunerna är i dag enligt modelltjänstestadgan inte skyldiga att erbjuda
en uppsagd tjänsteman ett annat arbete då uppsägningstiden har gått ut, utan de kan anställa
en annan tjänsteman i stället.
Arbetgivaren blir ersättningsskyldig om någon anställs för viss tid utan att det finns
grundad anledning för sådari anställning eller om arbetsgivaren bryter mot skyldigheten att
återanställa en uppsagd tjänsteman. ·
En bestämmelse som reglerar under vilka förutsättningar tjänstemän får anställas på
viss tid införs. Någon sådan bestämmelse finns inte i dag, utan en tjänsteman får anställas
för viss tid i de fall så bestäms i lag eller förordning eller om fullmäktige så beslutar. Den
föreslagna bestämmelsen innebär att kommunen endast har rätt att anställa folk på viss tid
om arbetets art, ett vikariat, skötseln av uppgifter som hör till en vakant tjänst eller någon
annan jämförbar orsak förutsätter ett tjänsteförhållande på viss tid. Bestämmelsen
motsvarar vad som enligt 2 § lagen oni arbetsavtal gäller för arbetstagare.

3. 3. Blankett/agens innehåll
Enligt 1 §blankettlagen skall rikets lag om kommunala tjänsteinnehavares anställningstrygghet tillämpas för kommunala tjänstemän i landskapet. Lagen skall tillämpas sådan
den lyder då denna lag träder i kraft. Om rikets lag ändras sedan denna lag trätt i kraft gäller
de ändrade bestämmelserna inte automatiskt i landskapet, utan för att de skall bli gällande
krävs en ändring av blankettlagen.
Det föreslås att vissa specialregler skall gälla i landskapet. Bestämmelserna i 2 §
föranleds av att en annorlunda tenninologi används i landskapslagstiftningen jämfö1i med
rikslagstiftningen. Bestämmelsen i 3 §föranleds av att landskapslagen om tjänstekollektivavtal tillämpas i landskapet i stället för rikets lag om kommunala

~jänstekollektivavtal.

Besvärsreglerna i 7 § kommer sig av att Ålands förvaltningsdomstol skall vara besvärsmyndighet. Dessa bestämmelser är närmast av teknisk natur.
I 5 § föreslås att rikslagens 5 och 7 §§ inte skall tillämpas i landskapet, eftersom
uppsägningsgrunderna föreslås vara avvikande i landskapet. En bestämmelse om
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uppsägningsgrundema finns i blankettlagens 6 §.Enligt förslaget skulle även indragning
av tjänst utgöra grund för uppsägning, under förutsättning att omplacering av tjänstemannen
inte är möjlig.
I blankettlagens 7 §finns bestämmelser om möjligheten att ombilda ett tjänsteförhållande till ett tjänsteförhållande på deltid. Detta föreslås vara möjligt på de grunder
tjänsteförhållandet kan sägas upp. Eftersom uppsägningsgrundema avviker från rik.slagens
kommer således även möjligheterna att ombilda tjänsteförhållandet att avvika. Orsaken till
att bestämmelsen tas in i blankettlagen är att undvika missförstånd med på vilka grunder
tjänsteförhållandet kan ombildas. Ett tjänsteförhållande kan således ombildas om en grund
för uppsägning föreligger enligt blankettlagens 6 § (uppsägningsgrunder som inte beror på
tjänstemannen) eller rik.slagens 6 § (uppsägningsgrunder som beror på ~jänstemannen). Om
ett tjänsteförhållande ombildats, skall tjänstemannen beredas möjlighet att återgå till
heltidsarbete då kommunen behöver nyanställa tjänstemän, under förutsättning att han
uppfyller behörighetskraven och om han skriftligt meddelat att han vill ha heltidstjänst.

4. Arendets beredning
Ärendet har beretts som tjänstemannauppdrag vid lagberedningen. I ärendet har
kommunerna, berörda fackföreningar, kommunala samarbetsnämnden och Ålands
kommunala avtalsdelegation beretts tillfälle att komma med synpunkter.

5. Förslagets verkningar

Förslaget har inga direkta ekonomiska verkningar varken för landskapet, kommunerna
eller enskilda individer. Förslaget leder till större trygghet för kommunalt anställda i
tjänsteförhållande, eftersom uppsägning måste grunda sig på i lag angivna gruder. Förslaget
innebär att kommunernas tjänstestadgor måste omarbetas, vilket leder till merarbete för
kommunerna och även för Ålands kommunala avtalsdelegation, som tillsammans med de
kommunala avtalspartema skall arbeta fram ett modellförslag till tjänstestadga. Merarbetet
är av engångskaraktär.
Förslaget har inga verkningar för jämställdheten eller miljön.

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag.
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LANDSKAPSLAG
om tillämpning i landskapet Åland av lagen om kommunala
tjänsteinnehavares anställningstrygghet

I enlighet med lagtingets beslut stadgas:
1§

Tillämpningsområde
Lagen den 28 juni 1996 om kommunala tjänsteinnehavares anställningstrygghet (FFS
484/96) skall med nedan angivna avvikelser tillämpas i landskapet, sådan den lyder då
denna lag träder i kraft.
2§

Avvikande terminologi
Bestämmelserna i lagen om kommunala tjänsteinnehavares anställningstrygghet om
samkommuner skall i landskapet tillämpas på kommunalförbund och bestämmelserna om
kommunala tjänsteinnehavare skall i landskapet tillämpas på kommunala tjänstemän.
3§

Hänvisningar
Hänvisningar i lagen om kommunala tjänsteinnehavares anställningstrygghet till lagen
om kommunala tjänstekollektivavtal (FFS 669/70) skall i landskapet avse landskapslagen
om tjänstekollektivavtal (22178).
4 §

Krav på ersättning
Krav på ersättning som avses i 3 § 2 mom., 15 § 2 mom. och 18 § 2 och 3 mom.
lagen om kommunala tjänsteinnehavares anställningstrygghet behandlas som förvaltningstvistemål vid Ålands förvaltningsdomstol.
5§

Bestämmelser som inte skall tillämpas i landskapet
Bestämmelserna i 5 och 7 §§lagen om kommunala tjänsteinnehavares anställningstrygghet skall inte tillämpas i landskapet.
6§

Uppsägningsgrunder som inte beror på tjänstemannen
Ett tjänsteförhållande kan sägas upp om tjänsten i fråga dras in eller om tjänsteman-
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nens uppgifter av ekonomiska skäl, omorganiseringar inom kommunen eller enheten i
fråga eller

av

någon annan jämförbar orsak har minskat väsentligt och inte endast

tillfälligt. En uppsägning förutsätter dessutom att tjänstemannen med beaktande av
yrkesskicklighet och förmåga inte skäligen kan placeras i en annan tjänst eller i ett
arbetsförhållande med uppgifter som inte väsentligt avviker från tjänstemannens uppgifter
eller utbildas för nya uppgifter.
Någon grund för uppsägning enligt 1 mom. anses åtminstone inte föreligga då
1) uppsägningen har föregåtts eller följs av att en ny person har anställts i liknande
uppgifter, och ändringar i kommunens verksamhets betingelser inte har inträffat under
samma tid, eller
2) som orsak till uppsägningen har uppgetts anskaffning av maskiner eller
anläggningar, men tjänstemannen med hänsyn till sin yrkesskicklighet kunde ha utbildats
i användningen av dessa maskiner och anläggningar genom kommunens försorg.
7§

Ombildning av tjänsteförhållande till tjänsteförhållande på deltid
Kommunen kan, på de grunder enligt vilka ett tjänsteförhållande kan sägas upp,
ensidigt ombilda tjänsteförhållandet till ett tjänsteförhållande på deltid från utgången av
uppsägningstiden.
En kommun som behöver nya tjänstemän för liknande uppgifter i ett tjänsteförhållande på heltid, skall i första hand erbjuda en deltidsanställd tjänsteman möjlighet att övergå
till ett sådant tjänsteförhållande, förutsatt att tjänstemannen på förhand skriftligt uttryckt
önskemål om ett tjänsteförhållande på heltid och att han uppfyller behörighetskraven för
tjänsteförhållandet.

8§
Besvär
Besvär över uppsägning, upplösning av tjänsteförhållande, ombildning av tjänsteförhållande till tjänsteförhållande på deltid och avstängning från tjänsteutövning skall
behandlas som brådskande vid Ålands förvaltningsdomstol och högsta förvaltningsdomstolen.

9§
Jkraftträdelsebestämmelse
Denna lag träder i kraft den
Om ett ärende som avses i denna lag är anhängigt när lagen träder i kraft, tillämpas de
bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft.
Bestämmelserna i 3 §, 4 §och 9 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom. 2 punlden lagen om
kommunala tjänsteinnehavares anställningstrygghet tillämpas enbart på tjänsteförhållanden
som har inletts efter att denna lag trätt i kraft. Bestämmelserna i 15 § och 18 § 2 mom.
lagen om kommunala tjänsteinnnehavares anställningstrygghet tillämpas enbart på en sådan
uppsägning av ett tjänsteförhållande som har delgivits enligt 13 § lagen om kommunala
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tjänsteinnehavares anställningstryggghet efter det att denna lag trädde i kraft. Det som
bestämms i 18 § 3 mom. tillämpas också på permitteringar som inletts innan denna lag trätt
i kraft. När de kalenderdagar som avses i momentet räknas skall dock endast de
permitteringsdagar som infaller efter att denna lag trätt i kraft beaktas.
Om en landskapsförordning som innan denna lag trädde i kraft utfärdats med stöd av
en lag innehåller bestämmelser som avviker från denna lag skall dessa bestämmelser
tillämpas i stället för denna lag.

Mariehamn den 18 december 1997.

Lantråd

Föredragande ledamot

Roger Jans son

Bengt Häger

1249

Nr 484

Lag
om kommunala tjänsteinneha\'arcs anställningstrygghct
Given i Helsingfors den 28 juni 1996

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

I§
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på tjänsteinnehavare
vid kommuner och samkommuner, om inte
annorlunda stadgas i någon annan Jag eller
aVta.las med stöd av lagen om kommunala
tjänstekollektivavtal (669nO).
Vad denna lag stadgar om kommuner gäller också samkommuner.
2§
Förbud mot diskriminering

En kommun får när en tjänst besätts eller
medan ett tjänsteförhållande fortgår inte utan
vägande och godtagbart skäl försätta en
sökande eller en tjänsteinnehavare i en ofördelaktig ställning på grund av
I) ras, nationellt eller etniskt ursprung,
hudfärg, språk, kön, ålder, familjeförhållanden, sexuell inriktning eller hälsotillstånd
eller
2) religion, samhälleliga åsikter, politisk
eller facklig verksamhet eller någon annan
därmed jämförbar omständighet.
3§
Tjiinst<'förhå/lande /är 1·iss tid
En tjänsteinnehavare kan anställas för att
sköta en tjänst eller i ett tjänsteförhållande
för viss tid. om arbetets art, ett vikariat.
skötsel av uppgifter som hör till en vakant
tjänst. praktik eller någon annan jämförbar
RP 44/96
FvUB 10/96
RSv 99/96

omständighet förutsätter ett tjänsteförhållande för viss tid.
En tjänsteinnehavare som har anställts för
viss tid utan någon såd~n grund som stadgas
i I mom. eller som utan giltigt skäl upprepade gånger i följd har anställts för viss tid har
när tjänsteförhållandet avslutas rätt att få en
ersättning som motsvarar lön för minst sex
och högst 24 månader. Yrkande på ersättning skall framföras inom sex månader från
del att tjänsteförhållandet avslutades.
4§

Priil'01id

När en tjänst besätts kan det bestämmas
att en högst sex månader lång prövotid skall
tillämpas i tjäns1eförhållande1. Under prövotiden kan vardera parten upplösa tjänsteförhållandet med omedelbar verkan. Tjänsteförhållandet får inte upplösas på de grunder
som avses i 1 § eller i övrigt på osakliga
grunder.
5§
Omhildning a1· tjä11.mförhålla11de t il/
rjiinst<'.förhålla11dc på ddrid

Kommunen kan. på de grunder på vilka
tjänsteförhållandet kan sägas upp, ensidigt
ombilda tjänsteförhå Ilandet till ett tjänsteförhållande på deltid från utgången av uppsägningstiden.
En kommun som behöver nya tjänsteinnehavare för liknande uppgifter i ett tjänsteförhållande p?l heltid. skall i första hand erbju-
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da en deltidsanställd 1jänteinnehavare en
möjlighet att övergå till e!l sådant tjänsteförhållande, förutsatl att tjänsteinnehavaren p3
förhand skriftligen har umyckt önskemål om
ett tjänsteförhållande på heltid och all han
uppfyller behörighetskraven lör tjänsreförhållander_

Uppsdg11i11g.1p.ru11de1 so111 haor p(i
tjä11s1cinnclw1·11n'11

En kommun får inte säga upp eu tjänsteförhållande av något skäl som beror på
tjänsteinnehavaren, om inte skälet är synnerligen vägande.
E!t synnerligen vägande skäl är åtminstone
inte
I) sjukdom. lyte eller kroppsskada, om
inte följden härav har \Jrit en v;isentlig och
bestående nedgång i tj;insteinnehavarens arbetsförmåga.
2) grJvidite! eller förlossning,
J) att tjänsteinnehavaren enligt beslut a\'
en rjänsteinnehavarföreninQ dclta12.i1 1 en
stridsatf!ärd som förenm12.c; eenon~fört. och
inte heller
·4) tj;insteinnchav;irens polil!sb, religiös;1
eller andra ;'1siktcr eller deltagande i samhiillelig verksamhet eller föreningsverksamhet

U1111.1-iig11i11g_1f!,runda som (/l'S<'I' cA 111111111111
och prod11A 111111<'11

Ett tj:instcförh111andc Lin s;i'.~a\ upp 0111
tj;insteinneh;n·arcn\
uppgifter · a\
i:l-,onnrnisk;J sk~il. omorganiscnngar 1rwrn kommunen eller enheten 1 fr:i\!.:i elln :11· 11:'1'.'0ll :rnnan J:imforb:ir or\ak l;:tr 1111n,ka1 1i1sen1l1~·.1
och 1111e enda\! tillf;illi'.'l
l-.11 upp;,agn1n,,
forutS:l[ll'r Jessutolll ;11! lj:!lhlci111ld1;n;11c11
med hciktandc a\ yrl-,l·"l-.r1·k11_E11el odi form;'q2a lflll' ~kali~•en k:111 pl.11.·er.1' i t'll :rnn:111
l}lll'>l l'licr ;in\Lill:1, 1 t'll :11 hl·1,f,11 ii.ilhntk
1111.·d llflfli•i(1er \<>lll 111!c' 1.t\l'lll l1!'l ;111·1kc1
lr:'in 1_1;rn,1c1nnch:11;1rc11' 111111_\'liit'I clk1 11ihilda-, fcH fl)il uppg1ller
N:iFnn ~·rund f,ir llPl''.,t!'lllll)' nil1~'.I
l1ltlll1 :ill'>i.'\ ;'111111;1,i<>llt' ll':li.' !11r1.·li:•1•:1 d:1
I)
,;\
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samhetsbetingelser inte har intriiffat under
samma tid,
1) den omorganisering av arbetsuppgii'terna som har uppgivits som orsak till uppsägningen i s3älva l'erket inte minskar de
uppgifter som kommunen kan erbjuda eller
ändrar uppgifternas art,
3) som orsak till uppsiig111ngen har uppf!i\·its anskaffnin!.'. a\' maskiner eller anLi:e:e~ingar. men tjä~steinnehavaren med Ji;inS)~n
till sin vrkesskickli!.'.11et kunde ha utbildats 1
anv;indn-ingen av d~ssa maskiner och anLiggningar genom kommunens försorg. eller
4) som orsak till uppsägningen har uppgivits kosrnadsbesparing genom minskning
av arbetskraften, men denna besparing är s~
liten all den inte med beaktande av l:ommunens och tjänsteinnehavarens förhållanden
kan anses vara den verkliga orsaken till upp<1gnrngen_
8~

51/rsk 11! 1111psur.ningssk_rdl
En tj:insteinneh:n·are som har bn·il_i:ih
1_jänstled1ghet p~ grund av ~:irskild mndersbpsledighel. moJersbps-. faderskaps-. foräldrJ· eller \·jrdledighcr har samma upp-.:igningsskydJ som en arberstagare hilr enhg.1
lagen orn arbelS<t\'lal. Detsamma giillcr r,11
en t_Fi11steinneha1·a1c som a1 i~rav1d eller
kommer att utnyttja 'in r;ir1 till de O\';rn
n;imnd:t lcdrghetcrna_
bi l\inrorndcmans t3:rnstcfilrh;lll;1ndc L111
s;1gas upp enda>! om maJoritelen a1· de rj;111'tei1111cl1il1·än.: och ;irhetsragare 1·ar' fiirtrncndem;rn h:1n iir ~'n sill samryckc eller om :1rbetel upphör helt och lt;'illet och inger ann.11
arhell' >,dill rnnlS\'arar hans yrkessk1d.!1~·li,·1
f.:!ll 1 H d ll.1'

I /'/'"'·1:11111g.1111i
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de! har pågått utan avbrott i över fem men
högst nio år,
4) fyra månader. om anställningsförhållandct har pågått utan avbrott i över nio men
högst 12 år.
5) fem månader. om anställningsförhållande! har pågått utan avbrott i över 12 men
högst 15 år. och
6) sex månader. om anställningsförhållandet har pågått utan avbrott i över l 5 år.
När en ordinarie tjänsteinnehavare säger
upp sitt tjänsteförhållande är uppsägningstiden minst
I) två månader, om anställningsförhållande! har pågått utan avbrott i över. I 0 år,
2) 14 kalenderdagar, om tjänsteförhållande! har pågått i högst ett år, och
3) en månad i övriga fall.
Uppsägningstiden i fråga om en lpnsteinncha\·are som sköter en tjänsl interimistiskt
iir för vardera parten 14 kalenderdagar och i
fr:)ga om en annan tjänsteinnehavare som är
anställd för viss tid för vardera parten 30
kalenderdagar.
Uppsägningstiden börjar löpa dagen eficr
den d:\ uppsägningen meddelas eller delges.
P;:i t1fostcinnehavarens bee.:iran eller med
tjiin5l~inneha,·arens samtyck~ kan en kortare
urr,;ign111gstid tilliimpas iin som ;1vses
1-- -~ mnm.
I0 ~
.·l

i

1l111a11d.· m• ef/ fiiinste(/irhtillandc 1111m
11ppsiig11i11g

Eu tjiimteförhallande avslutas utan uppS:ign1ng och uppsägningstid
I J da dm tid for vilken 1jiinsteinnchavarcn
;111,ulli\ har liipt ut.
::'1 t1he1oc11de av den tid for vilken en
lJdli'ic'1nnelu\;lJe som sköter tjiinsten intcri111!,I!,kl h:tr anstiillts. lL't ckn ordinarie l}lll\lc'11:nc·h;i\;11c11 ;'1tcr_l'i11 i q;in\IL'Utövning om
d,·111'c med ,1,ld a\· bg eller bcs1i1111rncl,er
il:Ji :.tll :111 ;ncr)2;'1 i tjii11sleut\i\ ning.
;l d:1 del uppdra:.i for Vilket 1_i:rnstci11nl'iu1;ircn ;rn,ullh :ir <.lutfi>n.
..11 lLi t1;rn,1einneha,·arcn liar bn·il1at~ in1.d:J )'c'JhJ<)Jl I !Il\ \·1lLire en li~ 1 l Je Liga 1. del
l'"li't''n'rl'_c>krnc·n1e elk1 de J'l'll\itin:--stadgnr
'"il' ;unrn, 1 ~ !: 4 llhl!ll lagen om pcn:,itm
i«n :!i hctst;i2';ire. vid utg;'111ge11 a' den kalc11derrn;rn;!(i J;J q;im1e1nneha \'a n·m r;i l t t il! !till
1·,)1 t1::rhtkd1;.>ilc1suden ha1 upph<irt e11l1.~t dc1
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tjänstekollekti,·av1al som tillämpas på tjänsteinnehaYaren eller om kommunen har fåll
ve1skap om pensionsbeslute! senare, vid utgången av den månad beslutet delgavs, eller
5) da myndigheten i fråga beslutar att inte
fastställa del i tjänstestadgan avsedda villkorli!!a valet a\' 1jäns1einneh:l\·aren. fr:in och
med -den dag son~ följer p:i den dag d;i beslutet alt inte· f:Jststiilb valet delgavs.
Om en ordmaric eller 1illf:ill1g tjänsteinnehavare i en kommun fbrordnats att sköta en
vakant 1jänst eller ett vikariat kan förordnandet när som hels! återkallas. \'arvid tjänsteinneha\'aren är skyldig alt omedelbart återgå
till sin 1idigare tjänst eller sitt 1idigare tjänsteförhåll;inde med diirtill hörande löneförrnåner. Återkallande! träder i kraft omedelban.

11

~

l ·i1phis11111g ar 1j<i11.1Nflirhålla11dl'

Tjifosteinneha,·;ueri:, tjiinsteflirh:'tllande ka11
upplösas omedelbart. om tjiimiemannen gör
sig skyldig till grol't brott mot si11 tjiinsteplikt eller försummar den.
Tjiin5tl'innl'h;1\aren kan. om mle lllllstiindighetcrna ger anlcdnmg till någon annan
bedomnmg. uprlli~a ett tji111-;tcförhtilbnde i
srnnerhet i fril1ande fall
- J) l'lll ko111;11u11l'n Yihelcddc tj:inste11111eha,·aren 1 n;igot \;i,cntligt h:insce1-1de niir han
,·aldes 1ill tj;rns1cf.:1rh;'dl:tndc1.
2) l•lll l:jirn'lc:mnrlr;J\ ;11 <.'Il' !'<1da anseende
eller rn,1ral it\l'lll\Ta> p:'t g1 und ;1\ 1j;ins1eflirhå JJ;mdet.
)) om en l«lfl'lr.1d;1Te f(,r ;1Thehgivaren
grn,·t bankl'r [la1hlc11111el1;l\,trc11' elle1 en
familiemeJlcrn' ;11;1 cllc1 hruk:1r \·;'tid mn1
dem.
·~l t•lli
;irk·1,2'11.11r11 elk1 de11n;1' \l;dlfi1retr.1d.11l' '''"l•~!ll 'iil l1k~·il11:·h,·1 i!YL'lllna1
<1ke1 he1en p.; :1rhc·t,Jll:ti,c11.
:'1 '''ll IJll1''c'J:liic·h.:1·.11l·n J!ii<' ?'L'' till1;1ckli:.i1 llll'tj ;11 bl'ic·. '.:!111
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det eller, om skälet är av fortgående art, från
det kännedom erhållits om att det bortfallit.
Om ett giltigt hinder för upplösning föreligger, får tjänsteförhållandet upplösas inom en
vecka efter att hindret bortföll.

och detta beslut har vunnit laga kraft, anses
tjänsteförhållandet ha avslutats enligt det
första beslutet i ärendet, om inte något annat
följer av uppsägningstiden.

13 §

Återanställning a1• uppsagd
tjänst einnehaMre

.

15 §

Förfarandet när etf tjänsteförhållande
ai•slutas
Ett
tjänsteförhållande
kan
ömsesidigt
skriftligen sägas upp så att det upphör efter
uppsägningstiden eller upplösas utan uppsägningstid. Innan kommunen säger upp eller
upplöser tjänsteförhållandet skall tjänsteinnehavaren beredas tilllalle att bli hörd om orsakerna till att tjänsteförhållandet avslutas
jämte motivering. Grunden för den uppsägning eller upplösning som kommunen verkställer skall antecknas i protokollet.
Beslutet om att tjänsteförhållandet har
sagts upp eller upplösts skall delges tjänsteinnehavaren ·personligen. Är detta inte
möjligt får ett beslut om att tjänsteförhållandet sagts upp delges per post genom att
det sänds till den adress som tjänsteinnehavaren har uppgett eller som annars är känd.
Då ett beslut om uppsägning av ett tjänstef~rhållande sänds per post. anses uppsägmngen av tjänsteförhållandet ha ägt rum den
sjunde dagen efter att beslutet har postats.
Ar tjänsteinnehavaren på semester eller har
han en minst två veckor lång fritidsperiod på
grund av utjämning a\' arbetstiden. anses
tjänsteförhållandet dock ha blivit uppsagt
tidigast dagen efter semesterns eller fritidsperiodens sista dag.

14'
Fortsäflning

al'

'

tjii11s1eförluJ!lande

Tja nstei nneha va rens
tjänsteförhållande
fortsätter utan avbrott om tjänsteinnehavaren
enligt ett lagakraftvunnet bc>lut har sa12ts
upp eller tjänsteförhållande! upplösts utan ;111
en sådan grund finns för au ~;iga upp eller
upplfoa tji.insteförh;~lf;indct 'lllll stadea'.> i
denna lag.
"
Om ett beslut om alt ett ljirnstcforhalbndc
sägs upp eller upplöses h;~r upph;ivh till
följd av el! rättelseyrkande eller hewär p;i
andr<J grunder iin de som ;t1·~cs 1 l morn. och
en hchörig kommunal f11\nd11~het ec1wm
el! m·11 beslut har av~lu1;11 1i";in't~forhållandci

Om en kommun har sagt upp en ordinarie
tjänsteinnehavare enligt grunderna i 7 § och
inom nio månader efter utgången av uppsägningstiden behöver en tjänsteinnehavare för
en tjänsteförhållande med liknande uppgifter
som är i kraft tills vidare eller över sex månader, skall kommunen höra sig för hos den
lokala
arbetskraftsmyndigheten
huruvida
uppsagda tjänsteinnehavare söker arbete genom denna myndighets förmedling och, om
så är fallet i första hand erbjuda arbete åt
uppsagda tjänsteinnehavare som uppfyller
behörighetskra ven.
En kommun som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar alt uppfylla sina skyldigheter enligt 1 mom .. skall ersätta en tjänsteinnehavare för den skada som härigenom
uppkommit.
16 §

A l'gångsålda
En ordinarie tjänsteinnehavares avgångsålder är hans åldcrspensionsålder.
En
tjänsteinnehavares
tjänsteforhållandc
upphör utan uppsägning vid utgången av
den kalendermånad under vilken han uppnår
avgå.ngsåldern. Den myndighet som anställer
en tjänsteinnehavare kan på dennes begäran
eller med hans samtycke bevilja tjänsteinneha\aren rätt att kvarstå i tjänsten en viss tid
efter uppnådd avgångsålder.
17 ~

Pcrmirtcnng
Om en kommun kan säga upp eller uppli)\;1 ett tjiinstelörhållandc. har den r:rn att
permittera t.iänstcinncha\·<Jrcn sa all tj;ins1eu1\)vningen och betalningen av lönen a\·hnts tills \rdarc eller for en viss tid medan
t.1irnstcförhållandc1 i (l\T1gt bcst~h. 'fj:insteinncha varen bn p!l n:imnda s;itt pcrmnteras
for hög'>! 91J dägar_ om uppgifterna tillfalligt
h;.ir rnimkat och kommunen inte ~bligcn

~ .. :' ,.
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Lin ordna andra uppgifter eller n;)gon utbildnin& som lämpar sig för kommunens behov.
Genom tjänstekollektivavtal kan det överenskom"'~~" om en kortare permittering för
viss tid än den längsta tillåtna tiden på 90
da&ar som avses ovan i l mom. Medan ett
tjänsteförhållande består kan en överenskommelse på initiativ av tjänsteinneha\'aren eller
kommunen träffas om permittering av tjänsteinneha\';~ ren.
H;ir en tjänsteinnehavare permitter;lls tills
vidare, skal.I han underrättas om att tjänsteutövningen återupptas ri1inst en vecka tidigare. om inte något annat har överenskommits. Perinillering~n hindrar inte tjänsteinnehavaren från an ta något annat arbete för
permit ter in gstiden.
Om ett beslut om permittering har upph;i\'tS till följd av ett ri4ttelseyrkande eller
bcs<ir p;) andra grunder än de som avses i
I mum. och en behörig kommunal myndit'het genom ett nytt beslut har beslutat om
samma permittering och detta beslut har
\'Ullllll laga kraft. ansö permitteringen ha
vcrhtällts enligt det första beslutet. om inte
n,1gl1l ann3t följer av dclgivningstiden för
det första be~lutel eller pii grund a,· att perm1ttcrin'.'l'll ;)terLillas.

I X~
l j•p1·1ig11l11g m· l/1/11.1'1<'/ilrlui/111111/<' 1 10111h1111d
lll<'d pcr11111/i'l'lng

1.n pcrmitttrad tj:inste1nnch;i1·a1e ;1r h<:r:11tig;1,J ;:Il uun upps:ig!li11g\t1d <1t'a upp ;1tl
1_;;1 w;1dorlt;'1llandc så att dl't upph()r n:i1 son i
licl't undcr pcn111ttni11gst1den. dod inte u11'kr den Sl~ta veckan rcirc pnmitten11ge11<.,
'lut. ''lll h:rn Linner till 11.i1 1x·11111ttcr111~1 e11
,f_,d\ upphrna Om niq•(lt ;111nat Il:!! ;!\t;d:1l\
,!) ;!\1.lkl 0!21lti)'l
()m pt'r1111ttcrlll!'l'll lt.11 11.111 1 kr.1lt t1L111 ;111
lj.i!>lc.'JllJJl'J1;1\;HL'll li;11 !;111 tJ!l1•(ltLtl'OLI 'i)'
t'L
llJ1J"<ll'lllll'..',lld l'llil)'I ') ~
llldlll
tlci1
f,<·•;;\ll\lllc'!: ';,!l't'I
upp lj;IJ1\klllllL'ii;i1,11,·11
11;n.:!l 11,·11111tll'1111~·,·11 uppli111. k11 t1.111'1,·11111l'
l:.i\.:Ic'll !.iil 1il! c1,;1tl1111·1:' fiir Lkil li1J1 l«n
UJT'.i~•Jl1111''thkn ,·\k1 t'll de\ .i\ dcll \<\111
L.:n :•:':ii 1111\lL' ''ill. tllll :11!« Jli11."li :1JJ1L1i h:11
I \ \

l ..

t': l '· f'

C)iii

I )

teförhållandet avslutas. och permitteringen
gäller tills vidare och har varat i minst 200
kalenderdagar utan avbrott, har den permitterade tjänsteinnehavaren om han säger upp
1j;i11sterörhållandet rätt till ersättning för den
l~'rn för uppsägni11gstide11 eller en del av den
som han g3tt miste om p;J samm;1 s:itt som
när l.:ommtmen s:iger upp tjänsteförhållanckt.
om inte kommunen 1110111 en \'ecka dtcr
upps:tgrnngen
erbjuder
tj:insteinneha\'aren
arbete l'ller n~got annat· har 31·tabts.

19 ~
Pcrmit f l'J'i11gsfiirfarandc

Sedan kommunen blivit medveten om att
permittering är nödvändig skall den omedelb;1rt och 0111 mi)jli!.'.t senast tre m[1nader fört'
permitteringens ·b(;rpn tillställa förtroendemannen och, om p<-'rmitteringen g:iller rrnn;t
tio tjiinsteinnehavare. :1ven arbetsl.:raftsmyndi!.'.hcterna ett förhandsmeddelande om perm;tlerrngen. 1 förhandsmeddelandet skall
n:imnas permitteringens orsak, berjknade
begynnelsedag. och bngd samt en uppskaun 1ng a ,. a ntalct permitterade tjiinsteinneha \';1re i1wm \'MJl' yrkesgrupp.
Meddelandet om permittering skall ge;
q;i11ste111neh;i\'are11 mrnst 14 dagar 111na11 pe1rn it tenngen biirp r. Meddebndet om pcrn1ittcr 111g sk;1ll ges tjamteiruwha1·aren pcr\onlil'Cll. 0111 inte kommunen och filrtrocndcma11;1en kommer \l\'ercns om n:1got ann:ll. I
1nl'lldelandet 'kall 11;11111i;1s 0J<.,;1ken till pcrm1t1e1111!.'Cl1. bq:\·nncbedagcn och tJLl\h,·
s1:imd rer111itte1111)!\ L111gd sam I. I frt1ga (\Il)
perm11ter1ng tills \'Jlhrc. den1u pcrmitterin!''
ber;ikll<t(k bngd l1;111qemneha1·;1rcn sl.:;ill
p;'1 ht·:<1r;1n ~·n ett ,f-11ftli::t 111ty~' i11·e1 pe1·
1rnttc11n'.~en
1\kd(kL1n,k1 ,1111 perm1ttcr111~·
._,k;t!I dl'!)'.l''; dt'll tll;!ll ;l\\l'dd;J filllltll'lllk·
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Nr 484

tjänsieutövning för den tid som tjänsteinnehavaren av skäl som beror på honom själv
inte kan utföra sina tjänsteåligganden på.
behörigt sätt .. f'.:,, utsatt att tjänsteinneha va ren
inte har beviljats tjänstledighet eller semesier
för denna tid.

21 §

Ord11i11ge11 fiir hcha11dli11g ar
crsä rr11ingsa11spr6k

Krav

s

ersällning som a\'ses 1 _;
2 mom. och 18 ~ 2 och
3 mom. behandlas som förvaltningstvistemål
vid liinsrätten.
2 mom.,

på

15 §

22 §

Ord11i11gen för hcho11dli11g

ar

h<'Sl'flr

Besvär över uppsägning. upplösning av
tjiinsteförhållandc, ombildning 3\' 1jfos1efcirhållande till tjänsieförhållande p.1 deltid och
avs1ängning från tjänsteu1övning skall behandlas som brådskande vid länssiyreben
och högsta förvaltningsdormwlen.

23 §

Jkrafrrrädande
Denna lag träder i kraft den l juli 1996.
,
On1 ett ärende son1 avses i d~nna lag-- ~ir :.·:
:inhiingig1 när lagen träder i kraft. 1ilbrnpas ~
de stadganden och bestämmelser som gällde
när denna lag trädde i kraft.
LaQens 3 och 4 ~ och Q ~ l 1110111.
1 pun\tcn och 2 mom'.. 2 punkten. tilbrnpas
enbart på tjiinsteförhtillandcn som har inkl\'
efter att denna lag triidde i kraft. Lagens
15 § och 18 § 2 mom. tillämpas enbart p;\
en sådan uppsägning av ett 1jiins1ef'örh;\llande som har delgivits så som avses i 13 ~
efler att denna lag trädde i kraft. Det som
siadgas i 18 ~ 3 rnom. tillämpas ocks;i p:i
permilleringar som inletts innan lagen tr;iddc
i kraft. N;ir de kalenderdag.ar som ;1vses
i momenlcl r;iknas skall dock endast de
pcrmitlcringsdagar beaktas som 1nLillcr dtc1
all lagen uädde i kraft.
Om en förordning :-,om i11n;111 dc1111;1 Li:·
1r;iJdc i kr;ift utf:irdab med st\1d ;1\ rn l.1~
innehåller s1adgande11 so!ll an ikc1 fr;'111 dc11 ·
na lag skall dessa siadgandcn ti!Limp;1" 1
s1jl!et for denna la!~

,,

Helsingfors den 28 juni l 9%

Rcpuhlikens President
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