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1  Anvisningens syfte och mål  

Tjänstemannarättsliga åtgärder och tillhörande processer ska baseras på 
lagen. Denna anvisning kompletterar och preciserar bestämmelserna i lagen 
så att tillämpningspraxis för tjänstemannarättsliga åtgärder och processer 
inom polisen ska vara så förutsägbar, enhetlig och transparent som möjligt. 
Syftet är även att tydliggöra beslutsbehörigheten vid behandlingen av 
tjänstemannarättsliga ärenden och öka hela personalens medvetenhet om 
tjänstemannarättsliga åtgärder och tillhörande förfaranden.  

Från de åtgärder som beskrivs i denna anvisning ska skiljas 
förundersökningsåtgärder som grundar sig på brottsmisstanke, vilka utförs 
av den behöriga förundersökningsmyndigheten, samt klagomålsprocessen, 
om vilken separata anvisningar har getts.  

2  Tjänstemannarättsliga åtgärder och processer 

Enligt 14 § 2 mom. i statstjänstemannalagen (750/1994) ska en tjänsteman 
uppträda så som hans ställning och uppgifter förutsätter. Enligt 15 f § i 
polisförvaltningslagen ska en polisman i tjänsten och i sitt privatliv uppföra 
sig på ett sätt som inte äventyrar tilltron till att polisens uppgifter sköts på 
behörigt sätt.  

Med tjänstemannarättslig åtgärd avses i detta sammanhang de åtgärder 
som vidtas till följd av en upptäckt av eller en grundad misstanke om 
försummelse av eller brott mot tjänsteplikt eller motsvarande lindrigare 
normbrott, till exempel uppförande som är olämplig för en polisman. I 
statstjänstemannalagen finns bestämmelser om varning (24 §), avslutande 
av tjänsteförhållande (25 §), upplösning av tjänsteförhållande (33 §) och 
avstängning från tjänsteutövning (40 §). I 15 i § i polisförvaltningslagen 
(110/1992) finns bestämmelser om skiljande av en polisman från 
tjänsteutövning för viss tid. Anvisningar för detaljerna när det gäller 
tillämpning av tjänstemannarättsliga åtgärder ges nedan. 

Med tjänstemannarättslig process avses i detta sammanhang ett förfarande 
som följs vid utredningen av grunderna för en tjänstemannarättslig åtgärd. 
Det är centralt att processens formkrav följs för att nå målet gällande 
förutsägbarhet och transparens.  

3  Särskilda arbetsledningsmässiga åtgärder 

Särskilda arbetsledningsmässiga åtgärder som är likartade som 
tjänstemannarättsliga åtgärder anses inom polisen vara upptagande till 
diskussion, omedelbart rådslag, arbetsledningsföreskrift, anmärkning 
(muntlig/skriftlig) samt omorganisering av uppgifter och arbete och tillämpas 
som sådana inom polisen. Dessa åtgärder anses vara 
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arbetsledningsmässiga och är således inga egentliga tjänstemannarättsliga 
påföljder. 

I obetydliga och enstaka ärenden samt före en arbetsledningsföreskrift är 
åtgärderna att ta upp problemsituationen till diskussion, korrigerande 
feedback och omedelbart rådslag, vilka omnämns i  polisens och 
Polisstyrelsens samarbetsavtal. 

Vid eventuella fortsatta, upprepade problemsituationer har chefen rätt att ge 
tjänstemannen en arbetsledningsföreskrift som en administrativ 
bestämmelse om arbetsledning och övervakning. Givande av en 
arbetsledningsföreskrift anses inte vara en tjänstemannarättslig åtgärd, utan 
en bestämmelse om arbetsledning och övervakning i enlighet med 14 § i 
tjänstemannalagen för att uppmana tjänstemannen att handla på ett bestämt 
sätt.1 Med hjälp av en arbetsledningsföreskrift kan en person till exempel 
inom ramen för arbetsgivarens arbetslednings- och övervakningsrätt 
åläggas att handla på ett sätt som avviker från ett förfarande eller en praxis 
som allmänt följs på ämbetsverket. Med hjälp av en arbetsledningsföreskrift 
kan även tjänstemannens rättigheter gällande tjänsten begränsas. Det 
rekommenderas att arbetsledningsföreskriften upprättas skriftligen och i den 
kan tjänstemannen uppmanas att handla på ett bestämt sätt, såsom att 
lämna in läkarintyg om även kort sjukfrånvaro under de följande sex 
månaderna, utföra en krävd arbetsuppgift inom en viss tid eller upphöra med 
osakligt beteende mot andra. I processen ska tjänstemannen höras innan 
föreskriften ges. 

Utöver ovan nämnda åtgärder kan vikt fästas vid tjänstemannens lindrigare 
fel eller försummelser med en anmärkning som ges av chefen, om vilket 
ingen uttrycklig bestämmelse finns i tjänstemannalagen. En anmärkning kan 
jämställas med en arbetsledningsåtgärd, vars syfte kan vara att korrigera 
lindrigare felaktigheter och förhindra att de upprepas. En skriftlig anmärkning 
rekommenderas framför en muntlig, eftersom ärendet senare kan behöva 
bedömas som en helhet och vidtagna eller ovidtagna åtgärder kan behöva 
verifieras. Därför bör även en muntlig anmärkning dokumenteras på ett sätt 
som anses vara lämpligt. Vid beslut om och givande av anmärkning ska i 
tillämpliga delar iakttas principen om god förvaltning, som 
likställighetsprincipen, principen om ändamålsbundenhet, 
objektivitetsprincipen, proportionalitetsprincipen och principen om skydd för 
berättigade förväntningar.  

Utöver ovan nämnda åtgärder kan nödvändiga och motiverade 
arrangemang av uppgifter och arbeten gällande tjänstemannen, till exempel 
ändringar som gäller undersökningsledarskap i situationer, där 
tjänsteverksamhetens pålitlighetsbild eller trovärdighet förutsätter det. Att 
arrangera uppgifterna med en godtagbar grund för arbetsgivaren förutsätter 
emellertid inte alltid att en i denna anvisning avsedd tjänstemannarättslig 
grund föreligger. 

 
1Förvaltningslagen tillämpas inte på beordranden som har utfärdats inom förvaltningen och som gäller utförande 
av ett uppdrag eller vidtagande av någon annan åtgärd (FL 4.1 §). En sådan bestämmelse 
(arbetsledningsföreskrift) riktas närmast mot genomförandet av uppgifterna för personal som är anställd hos 
myndigheten. På grund av besvärsförbudet får interna order inom förvaltningen inte överklagas med 
förvaltningsklagan (FPL  5.2 §). 
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4  Behörighet att fatta beslut  

Beslutet om en tjänstemannarättslig åtgärd fattas i enlighet med 
tjänstemannalagen och -förordningen av den berörda utnämnande 
myndigheten, dvs. respektive ämbetsverks chef eller någon annan part till 
vilken beslutsrätten har delegerats. 

Beslutet om särskilda arbetsledningsåtgärder fattas av en person eller 
personer som separat förordnats till uppdraget på ämbetsverket, till exempel 
enhetens eller avdelningens chef och i ärenden som är mer än obetydliga 
ämbetsverkets chef. 

På grund av förutsägbarhet och enhetlighet är det ändamålsenligt att de som 
är berättigade att fatta beslut fastställs i arbetsordningen.  

5  Förfarande i en tjänstemannarättslig process 

5.1  Allmänt  

Bestämmelser om det förfarande som tillämpas på tjänstemannarättsliga 
åtgärder finns i 66 § i tjänstemannalagen och 39 och 43 § i 
statstjänstemannaförordningen (971/1994). Om tjänstemannens rättsskydd 
föreskrivs i tjänstekollektivavtalet. Vid genomförandet av 
tjänstemannarättsliga åtgärder ska även principerna om god förvaltning som 
framgår av förvaltningslagen (434/2003) beaktas i tillämpliga delar. 
Förfarandena ska vara tillräckligt dokumenterade; i praktiken ska höranden 
och slutåtgärder i ärendet registreras och arkiveras. Tjänstemän får inte 
sinsemellan försättas i olikvärdig ställning, utan ingripandet ska vara 
konsekvent. När en tjänstemannarättslig process inleds om ett ärende, ska 
det i alla fall bedömas och avgöras på ett sätt som lämpar sig för ärendets 
art och omfattning. 

Nedan finns en redogörelse för vissa centrala regler som gäller 
förfarandena. Det närmare innehållet i respektive regel ska kontrolleras i 
normerna som gäller ärendet. 

Reglerna som redogörs för nedan ska i tillämpliga delar iakttas i processer 
som gäller särskilda arbetsledningsåtgärder.  

5.2  Inledande av tjänstemannarättsliga ärenden 

I tjänstemannarättsliga ärenden är huvudregeln att ett tjänstemannarättsligt 
beslut ska fattas inom rimlig tid2 från att myndigheten fått veta om grunden. 
Tidsfristen är i tjänstemannarättsliga ärenden ofta formad av rättspraxis. Ett 
undantag till detta är skiljande av en polisman från tjänsteutövning för viss 
tid. Med stöd av 15 i §:n 2 mom. i polisförvaltningslagen ska den myndighet 
som fattar beslut om skiljande från tjänsteutövning anhängiggöra skiljandet 

 
2 HFD:2017:163 Skälig tid ska i sista hand avgöras från fall till fall. I fallet har domstolens bedömning av den 
straffrättsliga klandervärdheten i K:s förfarande och det utdömda straffet haft betydelse även vid bedömning av 
huruvida uppsägningströskeln överstigs. Under dessa förhållanden har polisinrättningen haft rätt att vänta på att 
tingsrättens dom, som varit av betydelse när det gäller förutsättningarna för avslutande av tjänsteförhållandet, 
innan uppsägningen påbörjades.  
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från tjänsteutövningen senast tre månader från det att myndigheten fick 
kännedom om den omständighet som kan leda till skiljande från 
tjänsteutövning.  

Till exempel när det gäller uppsägning föreskrivs det i tjänstemannalagen att 
om uppsägningsgrunden föranleds av tjänstemannens verksamhet eller 
försummelse, ska uppsägningen ske inom skälig tid efter att myndigheten 
har fått kännedom om uppsägningsgrunden (TjänstemannaL 25.3 §). När 
det gäller varning föreskrivs det inte i tjänstemannalagen inom vilken tid 
varningen ska ges efter att arbetsgivaren har fått kännedom om grunderna 
som lett till varningen. I rättspraxis anses utgångspunkten dock vara att även 
en varning ska ges med beaktande av ärendets art och förhållanden inom 
en skälig tid från det att arbetsgivaren har fått kännedom om grunderna som 
lett till varningen.3

Ett tjänstemannarättsligt ärende inleds när ämbetsverket har fått en handling 
eller kännedom om omständigheter, på grund av vilka en 
tjänstemannarättslig process ska prövas, och i ett ärende som det fått 
kännedom om muntligt, registrerat ärendet utan dröjsmål. Ärendet ska 
registreras i polisens ärendehanteringssystem utan dröjsmål när man 
objektivt bedömt har fått kännedom om tillräckligt med omständigheter för 
att inleda processen. Med dessa åtgärder kan det anses att myndigheten 
börjar handlägga ärendet. Anhängighetstiden kan anses börja senast vid 
registreringstidpunkten. 4

Enligt 3 kap. 6 § i förundersökningslagen (805/2011) ska 
undersökningsledaren underrätta chefen för en tjänsteman för eventuella 
tjänstemannarättsliga åtgärder om att förundersökning inleds, om 
tjänstemannen är misstänkt för ett brott för vilket det föreskrivna strängaste 
straffet är fängelse i minst fyra år. Undersökningsledaren har även rätt att 
underrätta om inledande av förundersökning som gäller andra brott som 
tjänstemannen är misstänkt för, om det brott som undersöks är sådant att 
det kan antas ha betydelse för fullgörandet av tjänsteuppdragen. 

När ett meddelande fås från undersökningsledaren eller åklagaren om att en 
brottsundersökning som riktas mot tjänstemannen har inletts, ska det i 
ärendet göras en bedömning av huruvida inledandet av förundersökningen 
ger skäl till att inleda en tjänstemannarättslig hörandeprocess, eller om 
behandlingen av ärendet kan skjutas fram till ett senare skede i processen. 
I regel ska ett mellanbeslut ges om bedömningen, där konsekvenserna av 
den utförda brottsundersökningen på skötseln av tjänstemannens uppgifter 
bedöms. 

5.3  Utredningsskyldighet 

När en tjänstemannarättslig åtgärd prövas, ska deras tillbörlighet och 
nödvändighet diskuteras. Åtgärden ska stå i rätt proportion till 

 
3 HFD 2016:70. 
4 Enligt förvaltningslagen inleds ett ärende muntligt eller skriftligt genom att yrkandena jämte grunderna för dem 
anges (FL 19 §).  Med grunderna för yrkandet avses de omständigheter på vilka inledandet av 
förvaltningsprocessen grundar sig. Ett förvaltningsärende inleds när den en skriftig handling har kommit in eller 
ett muntligt inledande har framförts och de uppgifter som behövs har registrerats (FL 20 §). Myndigheten ska 
anteckna yrkandet och dess grunder i en handling när ärendet inleds (HL 42 §).  
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tjänstemannens försummelse eller klandervärda förfarande. I ärendet ska 
alla nödvändiga omständigheter utredas för att konstatera huruvida det finns 
tillbörliga grunder för åtgärden. I enlighet med den i 31 § i förvaltningslagen 
föreskrivna utredningsskyldigheten ska myndigheten skaffa den information 
och den utredning som behövs för att ärendet ska kunna avgöras och senare 
kunna bevisa att grunderna är tillräckliga och riktiga. Hörande är en del av 
utredningen av ärendet och kan leda till att tilläggsutredning och material 
skaffas. Förfarandet är i regel skriftligt, och därför är det bra att noggrant 
registrera alla utredningar u enlighet med 42 § i förvaltningslagen (även t.ex. 
arbetstidsrapporter, anmärkningar gällande ärendet osv.). 

5.4  Avgöranden i brådskande situationer  

Ett ärende kan kräva ett snabbt beslut om till exempel avstängning från 
tjänsteutövning eller om att det i ärendet baserat på uppgifterna för stunden 
inte finns skäl att vidta åtgärder. När det gäller avstängning från 
tjänsteutövning ska den berörda tjänstemannen även i brådskande 
situationer ges tillfälle att bli hörd. I brådskande fall behöver 
förtroendemannen inte höras. Även ett avgörande kan göras utan dröjsmål 
efter hörandet, när tillräckliga förutsättningar för prövning och avgörande av 
ärendet föreligger. 

5.5  Hörande  

Om det efter en preliminär utredning av ärendet konstateras att 
ämbetsverket ska vidta tjänstemannarättsliga åtgärder, ska den berörda 
tjänstemannen göras medveten om sin ställning och sina rättigheter samt 
vilka eventuella konsekvenser åtgärderna har för hans eller hennes 
uppgifter. Att sörja för hörande är en lagstadgad skyldighet för myndigheten. 
Skyldigheten för hörande är emellertid inte helt ovillkorlig, eftersom undantag 
till det kan göras i de situationer som nämns i 34.2 § i förvaltningslagen, till 
exempel när hörandet är uppenbart onödigt. Om de till exempel på grund av 
inhämtad information är uppenbart att ärendet inte leder till några 
tjänstemannarättsliga åtgärder (t.ex. klart ogrundad angivelse osv.), kan 
ärendet avgöras direkt utifrån dokumentmaterial redan före hörande. 
Hörande är dock ofta nödvändigt även i obetydligare fall, där tjänstemannen 
minst ska ges tillfälle att bli hörd. Tjänstemannen ska dock i ett senare skede 
av behandlingen av ärendet och före det slutliga avgörandet görs ges tillfälle 
att bli hörd på det sätt som anges nedan.  

Tjänstemannen ska före hörandet få ta del av alla utredningar och andra 
behövliga omständigheter som hör till ärendet.5 Även om en handling eller 
annan utredning i övrigt inte är offentlig, har tjänstemannen med vissa 
begränsningar rätt att ta del av utredningar som påverkar ärendet med stöd 
av det som föreskrivs i 11 § i lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet (621/1999, nedan offentlighetslagen). Tjänstemannen kan få ta 
del av handlingarna i samband med meddelandet om hörande eller så kan 
han eller hon ges tillfälle att ta del av materialet på ämbetsverket.  

Det centrala när det gäller åtgärder är en parts rätt enligt 34 § i 
förvaltningslagen att bli hörd innan ett beslut som gäller honom eller henne 

 
5 Högsta förvaltningsdomstolen har i sitt avgörande HFD 2012:131 ansett att det i dag kan anses vara klart att 
myndigheten ska lägga fram all utredning som skaffats och mottagits i ärendet för tjänstemannen. 
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görs. En parts rätt att bli hörd har även införts i grundlagen (731/1999, nedan 
GL) som en grundläggande rättighet (GL 21 §). Syftet med hörandet är att 
främja utredningen av ärendet. Till exempel är avslutande av 
tjänsteförhållande, upplösning av tjänsteförhållande, avstängning från 
tjänsteutövning eller en varning med stöd av 66 § i tjänstemannalagen inte 
formellt giltigt, om tjänstemannen inte har gett tillfälle att bli hörd. 
Tjänstemannen ska ges tillfälle att genuint framföra sina synpunkter i ett 
ärende. I samband med hörande har tjänstemannen rätt att framföra vilken 
utredning som helst, som kan påverka avgörandet av ärendet. I praktiken 
ska tjänstemannen alltid ges tillfälle att bli hörd med anledning av en åtgärd 
som riktas mot honom eller henne.  

Formkrav för hörande regleras inte i lagstiftningen, men även här ska 
principerna om god förvaltning tillämpas. Hörandet kan vid behov skjutas 
upp, om det finns ett lagligt hinder för uppskjutandet eller om tjänstemannen 
begär det av grundad anledning (t.ex. skaffande av biträde). 
Tjänstemannens sjukdom eller sjukdomsrelaterad tjänstledighet förhindrar 
inte i sig att ärendet behandlas. Sjukdomen är av betydelse endast om den 
faktiskt förhindrar hörandet och förberedelserna för det eller äventyrar 
tjänstemannens hälsa. Endast ett uttryckligt omnämnande på ett läkarintyg 
om att personen inte kan delta i hörandet förhindrar anordnande av 
hörandet.  

Om hörandet skjuts upp på grund av lagligt hinder, är det viktigt att se till att 
den tjänstemannarättsliga processen inleds inom utsatt tid trots 
uppskjutandet.  

Tjänstemannen som är föremål för åtgärden ska för att tillgodose syftet med 
hörandet ges tillräcklig tid att ge utredning eller förbereda sig för hörandet. 
Som tillräcklig och skälig tid kan anses vara cirka 1–2 veckor från det att 
tjänstemannen personligen har fått kännedom om utredningsbegäran eller 
kallelsen. Den tid som anses vara tillräcklig beror dock på ärendets intresse. 
Den tid som anses vara skälig kan variera beroende på ärendets art och 
omfattning. Med tjänstemannens samtycke kan tiden vara klart kortare än 
1–2 veckor, dock så att den är tillräcklig med hänsyn till ärendets art och 
omfattning.6 Meddelande om hörande ska göras skriftligen och bevisligen.  

Tjänstemannen ska i begäran om utredning eller kallelsebrevet meddelas 
åtminstone följande (mall för kallelse till hörande bifogas):  

- vilka tjänstemannarättsliga åtgärder som kan föranledas av ärendet  
- vilka fakta hörandet och den eventuella tjänstemannarättsliga 

åtgärden grundar sig på 
- hur och i vilken tidtabell ärendet kommer att behandlas hos 

myndigheten  
- tjänstemannens rätt att kräva att huvudförtroendemannen eller 

förtroendemannen ska höras eller närvara i ärendet när 
tjänstemannalagen eller -förordningen kräver det  

 
6 Tjänstemannanämnden har i sina avgöranden 33/2007 och 4/2008 ansett att hörande kan förrättas med en 
mycket kort, t.o.m. bara en halv timmes förberedelsetid, om ärendets art och säkerställande av utredningen 
kräver det. Statsrådets biträdande justitiekansler ansåg däremot i sitt avgörande om klagan (Dnr 
JKÄ/1174/1/2013) att en förberedelsetid på fyra dygn är tillräcklig när det gällde avstängning från 
tjänsteutövning av en polisman. 



 Anvisning ID-18372466 8 (19) 
 Översättning  
   
   
 
 
 

- tjänstemannens rätt att anlita rättslig hjälp (biträde) för behandlingen 
av ärendet, om han eller hon anser det vara nödvändigt 

- meddelande om att ärendet kan avgöras trots frånvaro. 

Hörandet av tjänstemannen kan, beroende på arten på ärendet och 
eventuell uppskattad påföljd, göras antingen skriftligt eller muntligt. 
Regleringen av förvaltningsprocessen är baserad på utgångspunkten att 
ärendet behandlas i ett skriftligt förfarande, trots att det i förvaltningslagen 
inte finns någon bestämmelse som förpliktar till skriftlig behandling. Som den 
grundläggande bestämmelse som understryker ett skriftligt förfarande kan 
anses vara 42 § i förvaltningslagen.  

En promemoria, som med tanke på ärendets art och omfattning är tillräcklig, 
ska göras upp över muntligt hörande. Vid hörandet ska man gå igenom 
åtminstone beskrivningen av hörandeprocessen, vad ärendet handlar om, 
dvs. grunderna för hörandet, vilka bestämmelser som tillämpas på hörandet, 
rättigheterna och skyldigheterna för den som blir hörd, vilka eventuella 
påföljder som kan föranledas av ärendet och utredningen om 
händelseförloppet (en mall för promemoria om hörande bifogas). Om nya 
omständigheter som påverkar ärendet framkommer före eller i samband 
med hörandet, kan utredningen vid behov fortsätta och tjänstemannen kan 
på nytt ges tillfälle att bli hörd.  

Utöver personligt hörande av tjänstemannen ska myndigheten på 
tjänstemannens begäran ge den berörda (huvud)förtroendemannen tillfälle 
att bli hörd, om det inte är frågan om ett beslut om avstängning från 
tjänsteutövning eller skiljande från tjänsteutövning för viss tid, vilket på grund 
av ärendets art ska sättas i kraft omedelbart. Hörandet av 
(huvud)förtroendemannen kan genomföras i samband med muntligt hörande 
av tjänstemannen eller skriftligt. Den som blir hörd ansvarar själv för att 
förtroendemannen kallas. Tjänstemannen har även alltid rätt att anlita ett 
biträde, om så önskas.  

Om tjänstemannen inte trots att ha getts tillfälle ger en utredning, kan 
beslutet göras efter den utsatta tiden för hörande. I meddelandet om hörande 
ska införas ett omnämnande om att ärendet kan avgöras, även om den som 
blir hörd inte utnyttjar tillfället att ge utredning i ärendet.  

Vid hörandeåtgärder ska beaktas en eventuell anhängig eller kommande 
förundersökning och åtalsprövning samt deras konsekvenser för en 
administrativ utredning av ärendet. I fall där en förundersökning pågår 
samtidigt ska förundersökningsledaren eller, när det gäller åtalsprövning, 
åklagaren kontaktas. Vid hörandet får material som stöd för en straffrättslig 
process inte skaffas. Om ärendet överförs till en straffrättslig process, får det 
material som skaffats vid förvaltningshörande inte utnyttjas7 i den 
straffrättsliga processen. 

Hörandet är i sig inte sekretessbelagt enligt någon punkt i 24 § i 
offentlighetslagen. Bedömningen av sekretess från fall till fall när det gäller  

 
7 RJO Dnr 1954/2006. Enligt avgörandet, när hörandets rättsliga art åtminstone delvis har varit 
tjänstemannarättslig, och det inte har varit frågan om förundersökning och chefen har getts den utredning som 
denne krävt, är användningen av skriftlig utredning i rättegången mycket problematisk när det gäller skyddet mot 
självinkriminering. Förundersökningen och ärendets tjänstemannarättsliga behandling ska hållas åtskilda. 
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innehållet i hörandet bör dock beaktas (t.ex. 24 § 1 mom. 3 och 5 punkten i 
offentlighetslagen).  Den som blir hörd ska påminnas om rätten att inte 
utsätta sig för åtal. Den som blir hörd har med stöd av skyddet mot 
självinkriminering en rätt att vägra. På grund av denna rätt kan personen 
även i en förvaltningsprocess låta bli att bidra till utredning och 
konstaterande av sin egen skyldighet. Rätten att vägra gäller i första hand 
en utredning, med stöd av vilken åtal om brott kan väckas. Tystnadsrätten 
eller skyddet mot självinkriminering kan anses höra till de övriga garantierna 
för god förvaltning som avses i 21 § i grundlagen.8

Försummelse av hörande eller något annat process- eller formfel kan leda 
till att ett beslut om tjänstemannarättslig åtgärd upphävs till följd av 
ändringssökande.9

5.6  Avgörande 

Utgångspunkten är att ett beslut fattas i ärendet så snabbt som möjligt, utan 
att försumma utredningen av ärendet eller hörandeprocessen (en mall för 
beslutshandling bifogas). En snabb behandling av ärendet är dock inte alltid 
möjlig, eftersom till exempel en brottsprocess som gäller tjänstemannen kan 
pågå i flera år.  

Om bevisningen är oklar, prövas den slutliga tjänstemannarättsliga påföljden 
i allmänhet först efter det att det ärende eller den process som den 
tjänstemannarättsliga prövningen grundar sig på har avslutats (t.ex. 
Förundersökningen har avslutats, ärendet har avgjorts och vunnit laga kraft, 
eller åklagaren har fattat beslut om åtalseftergift). Genom att handla på detta 
sätt kan man utifrån allt inhämtat material pröva huruvida tjänstemannens 
uppträdande vid uppsägning med beaktande av alla omständigheter varit så 
klandervärt att ett i statstjänstemannalagen avsett synnerligen vägande skäl 
föreligger.10

Avgörandet i ärendet ska motiveras på behörigt sätt och motiveringarna ska 
skrivas tydligt och kortfattat. Av avgörandet eller bifogade handlingar ska 
framgå alla fakta om på vilket sätt personen har brutit mot eller försummat 
tjänsteplikten, samt hur och på vilka grunder man kommit till påföljden i 
ärendet. Bestämmelserna och eventuella tillämpliga rättsnormer ska 
specificeras. Särskild vikt ska fästas vid att den tillämpliga 
tjänstemannarättsliga åtgärden meddelas och specificeras tydligt för 
tjänstemannen som är föremål för åtgärden. Om till exempel en anmärkning 
eller varning har getts om en motsvarande sak tidigare och man vill åberopa 
dem, ska de nämnas. 

5.7  Ändringssökande 

Ett beslut där myndigheten har gett en tjänsteman en varning, sagt upp en 
tjänsteman, upplöst ett tjänsteförhållande, avstängt en tjänsteman från 
tjänsteutövning eller beslutat att avstängningen från tjänsteutövning 
fortfarande ska gälla eller skilt en tjänsteman från tjänsteutövning för viss tid 
får enligt 53 § i statstjänstemannalagen överklagas genom besvär hos 

 
8 RP 309/1993 rd, s. 74/II, GrUB 2/2002 rd s. 6.  
9 HFD 2012:131 
10 HFD 2017:163 och Tavastehus FD 19.11.2015 15/0942/3.  
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högsta förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från delfående av detta beslut 
(22 § i förvaltningsprocesslagen (586/1996)). En tillbörlig besvärsanvisning 
ska fogas till beslutet. Beslutet ska bevisligen delges tjänstemannen eller ett 
ombud som denne förordnat på tillbörligt sätt.  

Arbetsledningsåtgärder, som anmärkning eller arbetsledningsföreskrift, är 
inte förvaltningsbeslut som kan överklagas. En tjänsteman som varit föremål 
för en arbetsledningsåtgärd kan dock anföra förvaltningsklagan hos den 
myndighet som övervakar verksamheten. 

5.8  Sparande och förvaring av handlingar 

Informationsstyrningsplanen för polisens administrativa ärendehantering 
styr uppkomsten och behandlingen av informationsmaterial. I 
informationsstyrningsplanen fastställs även förvaringstiderna för 
informationsmaterial. Ärenden som gäller tjänstemannarättsliga åtgärder 
och särskilda arbetsledningsåtgärder ska registreras i polisens 
ärendehanteringssystem under Tjänstemannarättsliga åtgärder 
(ärendekategori 01.50.01). Ärendekategorin har i fråga om behörighet och 
visning begränsats till dem som behandlar tjänstemannarättsliga ärenden 
per polisenhet och vissa administratörer. 

Enligt informationsstyrningsplanen är de ärenden som registreras i 
ärendekategorin i regel offentliga. Den huvudansvariga beredaren och den 
som gör upp handlingen ska göra tillbörliga sekretessanteckningar och se till 
att anteckningarna i Acta och handlingen motsvarar varandra. Ärendets 
beredare beslutar om utlämning av sekretessbelagt informationsmaterial. 

De olika faserna i behandlingsprocessen samt uppgifter om dem ska framgå 
av informationshanteringssystemet. Alla omständigheter som har eller har 
kunnat påverka behandlingen eller slutresultatet ska antecknas från 
informationshanteringssystemet. Bland annat beslutet, kallelsen, 
promemorian och besvärsanvisningen ska arkiveras. 

5.9  Offentligheten i en tjänstemannarättslig process 

Offentlighetslagen känner inte separat en sekretess för en 
tjänstemannarättslig process. Således är material som hänför sig till en 
tjänstemannarättslig process i allmänhet offentligt, om materialet inte 
innehåller information som separat belagts med sekretess, då detta material 
ska beaktas när offentligheten bedöms.  

Övrigt material i anslutning till processen 

Under beredningen av tjänstemannarättsliga ärenden uppkommer 
beredningsmaterial. Dessa är t.ex. utredningar, höranden, kallelser och 
promemorior. Om en handling har kunnat påverka avgörandet, blir 
beredningsmaterialet i allmänhet offentligt när ärendet har avgjorts (OffL 6 § 
1 mom. 8 p). Övrig sekretess gällande materialet bör dock observeras, t.ex. 
om ärendet ännu är i förundersökning eller åtalsprövning eller om det i övrigt 
innehåller sekretessbelagd information, så är denna information fortfarande 
sekretessbelagd, även om den övriga handlingen skulle vara offentlig. 
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Sådant annat processrelaterat material som har lämnats in eller utarbetats 
för internt myndighetsarbete (OffL 5 § 3 och 4 mom.), faller i regel utanför 
offentlighetslagens tillämpningsområde. 

Beslutshandling 

Offentligheten och sekretessen för beslut som fattats i en 
tjänstemannarättslig process bestäms även enligt de allmänna 
bestämmelserna i offentlighetslagen. Beslutens sekretess ska bedömas från 
fall till fall utifrån de specialbestämmelser som gäller sekretess i lagen. 

I 24.1 § i offentlighetslagen finns en förteckning över de vanligaste 
sekretessgrunderna. Som det framgår av 17.1 § i lagen, ska det ses till att 
möjligheterna att få information inte begränsas utan en saklig och 
lagstadgad grund, och inte mer än vad som är nödvändigt för det intresse 
som ska skyddas.  

Uppgiften om att en tjänsteman till exempel har getts en varning utifrån 
statstjänstemannalagen eller att tjänstemannens tjänsteförhållande har 
avslutats och tjänstemannen har avstängts från tjänsteutövning är i sig inte 
sekretessbelagd med stöd av 24 § i offentlighetslagen. Ett sådant beslut kan 
dock innehålla uppgifter som enligt 24 § i offentlighetslagen är 
sekretessbelagda. I detta fall ska det från fall till fall och med beaktande av 
10 § i offentlighetslagen bedömas huruvida information om beslutet kan ges 
till några som helst delar, eller om den kan ges så att de sekretessbelagda 
uppgifterna har raderats eller alternativt så att tjänstemannens namn och 
andra uppgifter som specificerar hans eller hennes identitet har raderats.11 
Namn och andra uppgifter som specificerar identiteten är sekretessbelagd 
information endast i undantagsfall.  

Exempel 12 på omständigheter som är sekretessbelagda i ett beslut: 
- omnämnande om personlig orsak till tjänstemannens frånvaro från 

tjänsteutövning, t.ex. hälsotillstånd, 
- tjänstemannens verksamhet i observationsuppdrag är en grund för 

att dölja namn eller annan uppgift som avslöjar identiteten, om uppgift 
om verksamhet i observationsuppdrag framgår av handlingen, 

- stämningsansökan i brottmål och uppgifter om det i enlighet med 24.1 
§ 3 punkten, 

- sekretessbelagda kontaktuppgifter. 

Information 

Biträdande justitiekanslern har ansett att det i stället för att ge ett allmänt 
meddelande är mer motiverat för en polisinrättning att informera om ett 
tjänstemannarättsligt beslut som gäller avstängning från tjänsteutövning på 
något annat sätt än genom att i polisens interna informationssystem 
publicera ett allmänt meddelande där tjänstemannens namn omnämns. Det 
är mer motiverat att informera om ärendet med en mer begränsad 
distribution endast till sådana personer som arbetar på polisinrättningen, 
såsom löneräkningen och polismän, som har ett direkt behov relaterat till  

 
11 HFD Övrigt beslut 339/2016 
12 se t.ex HFD Övrigt beslut 339/2016 
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arbetsuppgifterna att få veta om klagandens frånvaro och eventuellt orsaken 
till frånvaro..13

Inom polisenheten kan man informera om en tjänstemannarättslig åtgärd, 
om det till exempel är av betydelse för ämbetsverkets 
verksamhetsförutsättningar eller något annat särskilt skäl förutsätter det 
(t.ex. tjänsteställning eller om ärendet fått särskild offentlighet). 
Informationen ska bedömas i synnerhet med beaktande av bestämmelserna 
om sekretess i och myndighetens tystnadsplikt i offentlighetslagen. Även 
proportionalitetsprincipen ska beaktas, enligt vilken åtgärderna ska stå i rätt 
proportion med hänsyn till det eftertraktade målet. Det ovan nämnda 
tillämpas på motsvarande sätt även när man undantagsvis informerar 
externt. 

6  Praxis i fråga om påföljder  

6.1  Allmänt om bedömningen 

Vid bedömningen av tjänstemannarättsliga påföljder ska flera olika 
omständigheter beaktas. Vid bedömningen av tjänstemannens 
tjänsteutövning ska och kan beaktas tjänstemannens utbildning, erfarenhet, 
uppgift, tjänsteställning, eventuell chefsställning14, tidigare tjänstekarriär 
samt eventuella tidigare klandervärda förfaranden. Vid bedömningen ska 
även den tid som gått från det skedda beaktas. Förfarandet ska bedömas i 
förhållande till tjänstemannens dåvarande och ämbetsverkets uppgifter samt 
gärningens anknytning till befattningsbeskrivningen, dvs. gärningens eller 
händelsens inverkan på tjänstemannens förutsättningar att sköta sina 
tjänsteuppdrag. Vid bedömning av tjänstemannens kännedom om normer 
som förpliktar honom eller henne och andra allmänna krav som styr 
förfarandet ska vid bedömningen beaktas tjänstemannens uppgifter och 
ställning inom polisorganisationen. Det är också av betydelse hur 
verksamheten objektivt ser ut utåt, dvs. gärningens inverkan på 
myndighetsverksamhetens pålitlighetsuppfattning.15

Dessutom ska själva händelsen bedömas och till exempel följande 
omständigheter ska beaktas: gärningens art, straffrättslig straffbarhet, 
nyttoperspektiv, huruvida händelsen är enstaka eller upprepad, uppsåt eller 
grov oaktsamhet eller en lindrigare oaktsamhetsgrad. 

Vid bedömning och prövning av innehållet i avgörandet ska likställighet, 
rättvisa, objektivitet, proportionalitet och ändamålsenlighet beaktas. 
Bedömningen och avgörandet ska basera sig på en övergripande prövning 
i fallet. 

 
13 JKÄ/1174/1/2013, 18.12.2014, gällande polisinrättningens förfarande i ett ärende som gäller avstängning från 
tjänsteutövning.  
14 Chefen ska handla exemplariskt med hänsyn till de underlydande. 
15 Trafikövervakning är en av polisens mest synliga uppdrag. Därför ska polismännens trafikbeteende även på 
fritiden vara sådan att den inte undergräver polisens trovärdighet som ansvarig myndighet för trafikövervakning. 
Polismannens uppgifter omfattar även att sörja för medborgarnas säkerhet inom sitt område, och förtroendet för 
polisen som säkerhetsupprätthållande myndighet får inte vackla på fritiden. 
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Nedan ges vissa typexempel om situationer där tjänstemannarättsliga 
åtgärder tillämpats på senare år. Det bör observeras att typexemplen är 
illustrerande och de är inte avsedda som ovillkorliga eller som en 
uttömmande förteckning. För tydlighetens skull redogörs även för situationer 
där arbetsledningsföreskrifter och anmärkningar tillämpats.   

6.2  Arbetsledningsföreskrift 

Med en arbetsledningsföreskrift (14 § i tjänstemannalagen) kan en 
tjänsteman uppmanas att handla på ett visst sätt. Syftet med en 
arbetsledningsföreskrift är att lösa olika, eventuellt upprepade 
problemsituationen. Om en arbetsledningsföreskrift görs ingen anteckning i 
matrikeln.  

I arbetsledningsföreskriften ska orsakerna till att arbetsledningsföreskriften 
givits motiveras på ett specificerat sätt samt hur man tidigare har försökt 
ingripa i ärendet. Av arbetsledningsföreskriften ska det framgå entydigt 
vilken verksamhet arbetsledningsföreskriften ålägger samt när iakttagandet 
av arbetsledningsföreskriften eventuellt kommer att kontrolleras. Kontrollen 
utförs vid en separat överenskommen och ändamålsenlig tidpunkt, i regel 
inom tre månader från att arbetsledningsföreskriften getts. Om det vid den 
överenskomna tidpunkten framgår att arbetsledningsföreskriften inte har 
iakttagits, kan tjänstemannen ges till exempel en varning enligt 
tjänstemannalagen, men i detta fall bör det observeras att 
tjänstemannarättsliga processkrav följs (bl.a. skyldighet att ordna hörande).  

Exempel på användning av arbetsledningsföreskrift: 
- Försummande av arbetsuppgifter eller vägran att utföra 

arbetsuppgifter,  
- Brott mot anvisningar eller föreskrifter (t.ex. säkerhet, arbetstid). 

6.3  Anmärkning  

En anmärkning är en arbetsledningsåtgärd där tjänstemannens lindrigare fel 
eller försummelser uppmärksammas och där man försöker hindra att de 
upprepas. En anmärkning kan ges antingen skriftligt eller muntligt. En 
skriftlig anmärkning bör användas, bland annat så att inga oklarheter om 
anmärkningens innehåll och grunder uppkommer och den vid behov kan 
åberopas senare. Även en muntlig anmärkning bör dokumenteras på ett sätt 
som anses vara lämpligt. Om en anmärkning görs ingen anteckning i 
matrikeln.  

Exempel på användning av anmärkning: 
- ringa brott mot eller försummelse av tjänsteplikt såsom; 

- störande uppträdande som berusad under tjänsteresa, 
men inte på tjänstetid, 

- ringa underlåtenhet att iaktta arbetstidsföreskrifterna som 
upprepas trots styrning, 

- underlåtenhet att sköta arbetsuppgifter på krävd nivå trots 
styrning, 

- osakligt språkbruk eller beteende i tjänsteuppdrag, 
- osaklig skrivelse till exempel på sociala medier, 
- lindriga men upprepade trafikförseelser på fritiden. 
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6.4  Varning 

En skriftlig varning (24 § i tjänstemannalagen) kan ges när tjänstemannen 
åsidosätter eller bryter mot sin tjänsteplikt, och det i huvudsak riktas mot 
sådan klandervärd verksamhet, vars allvarlighet inte räcker till för att säga 
upp tjänstemannen, men där en anmärkning inte heller är tillräcklig. Vilken 
ringa förseelse som helst, som i sig utgör klandervärd verksamhet, kan inte 
vara en laglig grund för en varning. Verksamhet, för vilken en anmärkning 
har getts tidigare, kan om den upprepas i samma ärende leda till att en 
varning ges, även om förseelsen i sig skulle vara ringa. En varning är avsedd 
som en snabb reaktionsmetod, och därför ska den ges inom skälig tid från 
det att myndigheten har fått kännedom om grunden. Om en varning görs 
ingen anteckning i matrikeln. 

Exempel på användning av varning: 
- tjänstemannen gör sig skyldig till rattfylleri (inte grovt) 
- allvarligare trafikbrott i tjänsteuppdrag så, att det med hänsyn till 

omständigheterna visar på särskild klandervärdhet 
- grovt trafikbrott på fritiden 
- talrika förseningar eller ogrundad frånvaro trots styrning  
- upprepad och större än ringa osakligt beteende mot andra 

arbetskamrater eller kunder 
- uppsåtliga och ej grova arbetarskyddsförseelser 
- osaklig användning av myndighetsregister som är allvarligare än 

ringa 
- underlåtenhet att sköta arbetsuppgifter på krävd nivå trots styrning 

och anmärkning 

6.5  Skiljande av en polisman från tjänsteutövning för viss tid  

Skiljande av en polisman från tjänsteutövning för viss tid 
(polisförvaltningslagen 15 i §) är avsedd som en sanktion som är strängare 
än en varning men lindrigare än uppsägning. Påföljden är avsedd att 
tillämpas i situationer där en varning är en alltför lindrig påföljd, men där 
uppsägning skulle leda till ett slutresultat som är oskäligt för polismannen.  

Disciplinstraff kan påföras för minst en och högst sex månader. 
Löneutbetalningen avbryts för denna tid. Åtgärden ska inledas senast tre 
månader från det att myndigheten fick kännedom om en omständighet som 
kan föranleda skiljande från tjänsteutövning. Tjänstemannens 
tjänsteförhållande bryts inte till följd av skiljande från tjänsteutövning eller  
avstängning från tjänsteutövning.  

När tjänsteförhållandet inte bryts, förblir tjänstemannens tjänsteplikt i kraft 
under denna tid. Även t.ex. bisysslotillstånd gäller under denna tid. I ett 
beslut om skiljande från tjänsteutövning för viss tid eller avstängning från 
tjänsteutövning kan det för tydlighetens skull antecknas att villkoren för ett 
beviljat bisysslotillstånd kvarstår även under skiljande från tjänsteutövning 
för viss tid eller avstängning från tjänsteutövning. I dessa fall är det 
ändamålsenligt för arbetsgivaren att även separat pröva förutsättningarna 
för bisysslotillståndets fortsatta giltighet. Om bisysslotillståndet återkallas på 
myndighetens initiativ, ska tjänstemannen alltid bli hörd. Om tjänstemannen 
saknar bisysslotillstånd och tjänstemannen har för avsikt att under avbrottet 
i tjänsteutövning arbeta hos någon annan arbetsgivare som bisyssla, ska 
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han eller hon göra en anmälan om bisyssla eller ansöka om ett 
bisysslotillstånd. 

Om skiljande av en polisman från tjänsteutövning för viss tid görs en 
anteckning i matrikeln. 

Exempel på användning av skiljande av en polisman från tjänsteutövning för 
viss tid: 

- upprepade rattfyllerier, 
- narkotikaförseelse, 
- upprepad berusning under arbetstid. 

6.6  Avslutande av tjänsteförhållande  

Uppsägning av en tjänsteman (25 och 27 § i tjänstemannalagen) förutsätter 
alltid grunder som föreskrivs i tjänstemannalagen och som föranleds av 
tjänstemannen själv och är synnerligen vägande eller är administrativa, 
produktionsmässiga eller ekonomiska. 

Vid bedömning av en uppsägningsgrund som beror på tjänstemannen kan 
en varning som getts tjänstemannen tidigare, särskilt för samma eller en 
likartad förseelse, beaktas när det bedöms huruvida uppsägningströskeln 
överskrids, ifall varningen inte förlorat sin betydelse på grund av tiden som 
gått. Med hänsyn till arten och allvarligheten i ett tillräknat brott samt 
tjänstemannens tjänsteuppdrag kan det föreligga ett synnerligen vägande 
skäl för att säga upp tjänsteförhållandet, trots att tjänstemannen har en lång 
och oklanderlig tjänstekarriär. 

Beslutet om uppsägning ska fattas inom en skälig tid från det att 
myndigheten fått kännedom om uppsägningsgrunden och utrednings- och 
hörandeprocessen har slutförts på tillbörligt sätt. Utredningen av ärendet ska 
inledas inom skälig tid och förrättas utan dröjsmål. Om uppsägningsgrunden 
är tjänstemannens upprepade eller fortgående verksamhet, beräknas den 
skäliga tiden från den sista händelsen om myndigheten fått kännedom om. 
På grund av den administrativa processen kan som skälig tid i allmänhet 
anses vara några veckor.16 Den skäliga tiden ska dock alltid prövas från fall 
till fall. I fallet HFD 2017:163 uppsades en polisman cirka en månad efter att 
tingsrättens dom gavs. Det hade emellertid gått cirka ett och ett halvt år 
mellan uppsägningen och uppsägningsgrunden. HFD ansåg att 
uppsägningen hade skett inom skälig tid från att arbetsgivaren fått 
kännedom om uppsägningsgrunden.  

Exempel på avslutande av tjänsteförhållande: 
- skyldighet till grovt brott på fritiden 
- brott som är större än ringa vid tjänsteutövning och tillhörande 

uppsåtligt brott, t.ex. förskingring eller annat ekonomiskt missbruk, 
t.ex. långvarig förskingring som utförts med hjälp av ställning eller 
skyldighet till egendomsbrott som visar större än ringa 
klandervärdhet, 

- skyldighet till rattfylleri för polisman i ledande ställning 
 

16 I praktiken betyder skälig tid att beslutet om uppsägning ska göras utan dröjsmål och i allmänhet inom några 
veckor från att myndigheten fått kännedom om uppsägningsgrunden. (Mäenpää Olli 2013, Hallinto-oikeus, 1:a 
upplagan, Sanoma Pro Oy, Helsingfors, s. 1246.)  
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- skyldighet till rattfylleri för konstapel  
- allvarligt våldsbrott, eller skyldighet till våldsbrott som visar större än 

ringa klandervärdhet. 

6.7  Upplösning av tjänsteförhållande  

Upplösning av tjänsteförhållande (33 § i tjänstemannalagen) är en 
exceptionell form för avslutande av tjänsteförhållande och en strängare 
åtgärd än uppsägning, och således är dess grunder striktare än för 
uppsägning. Tjänsteförhållandet avslutas omedelbart. Upplösning bör 
användas i exceptionella situationer, där avslutande av tjänsteförhållande är 
en alltför lindrig påföljd. Upplösning av tjänsteförhållande är möjlig endast på 
personliga grunder. Upplösning av tjänsteförhållande förutsätter en större 
klandervärdhet i tjänstemannens uppträdande eller försummelse än 
uppsägning. Ett tjänsteförhållande kan upplösas genast, om tjänstemannen 
grovt bryter mot eller åsidosätter sin tjänsteplikt.  

Om grunden som förutsätter upplösning av tjänsteförhållande har 
uppkommit, ska myndigheten agera utan dröjsmål. Enligt huvudregeln ska 
tjänsteförhållandet upplösas inom två veckor från att myndigheten fått 
kännedom om grunden.17 Har upplösandet av ett tjänsteförhållande 
uppskjutits på grund av förundersökning eller inhämtande av annan 
utredning som behövs i saken, får upplösning verkställas inom två veckor 
från det förundersökningen avslutats eller utredningen inhämtats, dock 
senast sex månader från det att orsaken till upplösningen uppkom. 

Trots den korta beslutstiden ska ärendet utredas tillräckligt. 

Exempel på upplösande av tjänsteförhållande: 
- Grovt brott mot eller försummelse av tjänsteplikt 
- Skyldighet till grovt brott vid tjänsteutövning.  

6.8  Rapportering till Polisstyrelsen 

För att upprätthålla aktuell lägesmedvetenhet gällande 
tjänstemannarättsliga beslut ska enheterna utan dröjsmål informera även 
Polisstyrelsens laglighetsövervakning om beslut om uppsägning och 
upplösning. Enligt Polisstyrelsens arbetsordning ansvarar 
laglighetsövervakningen för uppföljning av tjänstemannarättslig praxis inom 
förvaltningen och för årlig rapportering av slutresultaten till inrikesministeriet.  

6.9  Säkringsåtgärder 

Avstängning från tjänsteutövning  (40 § i tjänstemannalagen) är en tillfällig 
säkringsåtgärd vars syfte är en tillbörlig skötsel av myndighetsuppdragen. 
Avstängning från tjänsteutövning ska inte vidtas under sjukledighet eller 
annan motsvarande frånvaro, eftersom de effekter som eftersträvas med 

 
17 Beslut om upplösande av tjänsteförhållande ska fattas rätt snabbt, eftersom rätten till upplösande i allmänhet 
förfaller efter två veckor. Tidsfristen räknas från det myndigheten fick kännedom om orsaken till upplösandet 
eller, om skälet är av fortgående art, från det kännedom erhållits om att det bortfallit. Finns det giltigt hinder för 
upplösning, får upplösning verkställas inom två veckor från det hindret bortföll  (TjänstemannaL 34 §). (Mäenpää 
Olli, 2013, Hallinto-oikeus, 1:a upplagan, Sanoma Pro Oy, Helsingfors, s. 1248.)  
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säkringsåtgärden inte nås, om tjänstemannen på grund av frånvaro inte 
faktiskt sköter sin tjänst.  

Avstängning från tjänsteutövning kommer på fråga till exempel i situationer 
där tjänstemannen gör sig skyldig till eller det finns grundad misstanke om 
att tjänstemannen gjort sig skyldig till brott i tjänsteuppdragen så att det 
påverkar tjänstemannens förutsättningar att sköta sina uppdrag.  

En grund för avstängning från tjänsteutövning kan även uppstå på fritiden, 
eftersom förtroendet för polisen i att upprätthålla säkerheten i regel får vackla 
ens på fritiden. Även brottsmisstankens art och allvarlighet samt det 
förtroende och trovärdighet när det gäller skötseln av polisuppdrag eller 
tjänsteuppdrag ska beaktas. Grunder för avstängning från tjänsteutövning är 
inte lika betydande i alla fall, och de ska behandlas i förhållande till 
tjänstemannens ställning och uppgifter. Användningen av säkringsåtgärder 
ska bedömas noggrant, även med hänsyn till oskyldighetsantagandet. Innan 
säkringsåtgärder vidtas ska det också prövas om det finns andra tillräckliga 
metoder tillgängliga, t.ex. att flytta personen till en annan uppgift. 

Om avstängning från tjänsteutövning görs en anteckning i matrikeln, och om 
registrering av beslut, motiveringar samt besvärsrätt ska beaktas vad som 
nämns tidigare i denna anvisning. 

Grunderna för avstängning från tjänsteutövning kan delas in i obligatoriska 
och prövningsbaserade. När de obligatoriska förutsättningarna uppfylls, ska 
tjänstemannen alltid avstängas från tjänsteutövning. När det gäller 
prövningsbaserade förutsättningar kan det separat prövas om det finns ett 
behov av åtgärden.  

Prövningsbaserad avstängning från tjänsteutövning 

Tjänstemannen kan avstängas från tjänsteutövning t.ex. vid åtal om brott 
och den undersökning som det förutsätter.18 Undersökningsledaren, 
åklagaren eller domstolen bör informeras om avstängning från 
tjänsteutövning, eftersom avstängning från tjänsteutövning är en grund för 
brådskande processrättslig behandling av ärendet. 

Vid uppsägning kan tjänstemannen avstängas från tjänsteutövning 
omedelbart efter uppsägning, vilket ofta görs, om gärningen eller 
försummelsen som utgör grunden för uppsägning visar på att tjänstemannen 
är så pass olämplig för sitt uppdrag att tjänsteutövningen inte kan fortsätta 
eller om en fortsatt tjänsteutövning under uppsägningstiden ka äventyra en 
medborgares säkerhet. 

Grunderna för avstängning från tjänsteutövning ska följas upp och när 
förhållandena förändras ska ett nytt beslut vid behov göras i ärendet. 
Avstängning från tjänsteutövning får fortsätta endast så länge som det 
behövs med tanke på avstängningsgrunderna. En fortsatt avstängning från 
tjänsteutövning ska avgöras utan dröjsmål när tjänstemannen kräver det. 

 
18 Statsrådets biträdande justitiekanslers beslut (Dnr JKÄ/1174/1/2013) gällande polisinrättningens förfarande i 
ett ärende gällande avstängning från tjänsteutövning.  
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Enligt 53 § i statens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal ska hälften av 
tjänstemannens lön innehållas, om en tjänsteman med stöd av 40 § 2 mom. 
1 punkten i statstjänstemannalagen har avstängts från tjänsteutövning under 
tiden för åtal för brott eller undersökningar på grund av detta. Om 
tjänstemannen inte döms för den gärning på grund av vilken han eller hon 
avstängdes från tjänsteutövningen, ska till honom eller henne dessutom 
betalas det belopp av lönen som innehållits. 

Obligatorisk avstängning från tjänsteutövning 

Om tjänstemannen har sagts upp på grund av ett synnerligen vägande skäl 
(TjänstemannaL 25 §), ska tjänstemannen avstängas från tjänsteutövning 
efter att uppsägningstiden löpt ut, om beslutet om uppsägning inte vunnit 
laga kraft vid uppsägningstidens utgång. Ett separat beslut bör fattas om 
detta. Även hörande kan vara motiverat med tanke på tjänstemannens 
rättsskydd, trots att det inte nödvändigtvis har någon betydelse för 
slutresultatet. 

Har en tjänsteman avsatts eller tjänsteförhållandet upplösts, ska denne 
omedelbart avstängas från tjänsteutövning även om beslutet inte har vunnit 
laga kraft (TjänstemannaL 40.1 §).  

Med stöd av 53 § 1 mom. i statens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal 
upphör löneutbetalningen helt när en person har avstängts från 
tjänsteutövning med stöd av 40 § 1 mom. i tjänstemannalagen.  

7  Processbeskrivning 

1. Ärendet framkommer/blir anhängigt 
2. Preliminär utredning av ärendet och bedömning av behovet av 

tjänstemannarättslig process 
3. Kallande av tjänsteman 
4. Hörande av tjänsteman 

a. Hörande av förtroendeman, särskilt när det gäller uppsägning 
eller upplösning 

b. Tidpunkt för eventuell uppsägning eller uppläsning, om 
uppsägning eller upplösning planeras 

5. Bedömning, beslut och motivering 
6. Delgivning av beslut och besvärsanvisning 
7. Verkställande av beslut 
8. Arkivering av handlingar 
9. Informering av Polisstyrelsen om beslut om uppsägning och 

upplösning 

Polisöverdirektör  Seppo Kolehmainen  

Polisdirektör   Janne Paavola 
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Handlingen har undertecknats elektroniskt i dokumenthanterinssystemet. 
Polisen den 28.12.2018 kl. 10:27. Registratorskontoret kan verifiera 
underteckningen. 
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