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1470/2016

Lag
om ändring av statstjänstemannalagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i statstjänstemannalagen (750/1994) 57 § 2 mom., sådant det lyder i lag

1059/2016, samt
fogas till lagen nya 27 a och 27 b § som följer:

27 a § 
Ett ämbetsverk är skyldigt att erbjuda en tjänsteman som ämbetsverket sagt upp med

stöd av 27 § möjlighet att delta i sysselsättningsfrämjande träning eller utbildning som
ämbetsverket betalar, om

1) ämbetsverket regelbundet har minst 30 anställda, och
2) tjänstemannen innan anställningsförhållandet upphörde har varit anställd hos staten

i minst fem år utan avbrott.
Träningen eller utbildningen ska till sitt värde motsvara minst den lön som betalas till

tjänstemannen för en månad eller den genomsnittliga lönen för en månad för personal som
arbetar vid samma verksamhetsställe, beroende på vilket belopp som är större. Träningen
eller utbildningen ska genomföras inom två månader från det att uppsägningstiden gick ut.
Av vägande skäl får träningen eller utbildningen genomföras senare. Tjänstemannen ska
dock känna till tidpunkten eller en uppskattning av tidpunkten för genomförandet av trä-
ningen eller utbildningen, när tjänsteförhållandet upphör.

Ämbetsverket och tjänstemannen kan komma överens om att ämbetsverket fullgör sin
skyldighet enligt 1 mom. genom att helt eller delvis betala en utbildning eller träning som
tjänstemannen själv har skaffat. 

Genom tjänstekollektivavtal kan parterna avtala på ett sätt som avviker från bestämmel-
serna i denna paragraf.

Ämbetsverket och personalen får avtala om att värdet ska bestämmas på ett sätt som av-
viker från bestämmelserna i 2 mom. Dessutom får ämbetsverket och personalen avtala om
andra arrangemang än träning eller utbildning för att främja möjligheterna till sysselsätt-
ning för den som sägs upp. Personalens företrädare utses i enlighet med 6 § i lagen om
samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (1233/2013). Ett avtal som ingåtts av
en företrädare för personalen är bindande för alla tjänstemän som den företrädare som in-
gått avtalet ska anses företräda.

27 b §
Ett ämbetsverk som inte har iakttagit sin skyldighet enligt 27 a § är skyldigt att i en-

gångsersättning till tjänstemannen betala ett belopp som motsvarar utbildningens eller trä-
ningens värde.

Om skyldigheten att ordna träning eller utbildning har försummats endast delvis, upp-
kommer ersättningsskyldighet endast till den del skyldigheten försummats.
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1470/2016  
Yrkanden på sådan ersättning behandlas vid förvaltningsdomstolen som förvaltnings-
tvistemål.

57 § 
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Också en myndighet får, så som föreskrivs i 1 mom., genom besvär söka ändring i ett
beslut av en förvaltningsdomstol när beslutet är ett avgörande med anledning av besvär
över ett beslut som myndigheten har fattat på grundval av denna lag eller när beslutet är
ett avgörande i ett förvaltningstvistemål enligt 27 b eller 56 §.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017. 
Lagen tillämpas inte, om den förhandlingsframställning enligt 21 § i lagen om samar-

bete inom statens ämbetsverk och inrättningar (1233/2013) som föregår uppsägningen av
tjänsteförhållandet gjordes före lagens ikraftträdande.

Helsingfors den 29 december 2016
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