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Lag
om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i statstjänstemannalagen (750/1994) 7 §, sådan den lyder i lag 948/2017, som

följer:

7 §
Till följande tjänster kan endast finska medborgare utnämnas:
1) tjänsterna som justitiekansler och biträdande justitiekansler samt tjänsten som kans-

lichef och tjänsterna som referendarieråd såsom avdelningschefer vid justitiekanslersäm-
betet,

2) tjänsterna som statssekreterare, statssekreterare såsom kanslichef, kanslichef, avdel-
ningschef och motsvarande eller högre tjänst, biträdande avdelningschef, byråchef och an-
dra enhetschefstjänster vid ett ministerium samt tjänsteförhållanden för viss tid som en mi-
nisters specialmedarbetare,

3) ministerietjänster vars uppgifter omfattar att vara beredskapschef eller sköta bered-
skaps- och förberedelseuppgifter vid ett ministerium eller att annat än tillfälligt hantera
klassificerade handlingar på skyddsnivå I eller II,

4) ämbetsverks chefstjänster,
5) utrikesförvaltningens tjänster,
6) domartjänster och tjänster vars uppgifter omfattar att vara åklagare eller utmätnings-

man,
7) tjänsterna som chef eller direktör som är direkt underställd en verkschef inom inri-

kesministeriets ansvarsområde, polismanstjänster enligt polislagen (872/2011), andra
tjänster vid skyddspolisen än polismanstjänster, sådana tjänster inom polisförvaltningen
vars uppgifter omfattar att annat än tillfälligt hantera klassificerade handlingar på skydds-
nivå I eller II, samt Gränsbevakningsväsendets tjänster,

8) försvarsministeriets och försvarsmaktens tjänster,
9) sådana tjänster vid finansministeriet och Befolkningsregistercentralen vars uppgif-

ter har en väsentlig betydelse för informations- och cybersäkerheten, sådana tjänster vid
Tullen vars uppgifter omfattar rätt att anhålla eller att delta i övervakning och tryggande
av Finlands territoriella integritet, tjänster som omfattar brottsundersökning och övervak-
ningsuppgifter inom Tullens verksamhetsområde samt direktörstjänster som är direkt un-
derställda Tullens generaldirektör, tjänsterna som chef för Regionförvaltningsverkets an-
svarsområde för räddningsväsendet och beredskapen samt direktörstjänster som är direkt
underställda Befolkningsregistercentralens överdirektör,

10) sådana ledande sakkunnigtjänster vid arbets- och näringsministeriet vars uppgifter
omfattar att behandla information som avses i lagen om tillsyn över utlänningars företags-
köp (172/2012),
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11) tjänsten som överdirektör för IT-centralen inom jord- och skogsbruksministeriets
förvaltningsområde, tjänsten som överdirektör för Lantmäteriverkets central för geogra-
fisk information, tjänsten som överdirektör för Lantmäteriverkets produktionsenhet samt
tjänsterna som jakt- och fiskeövervakare enligt lagen om Forststyrelsens jakt- och fiskeö-
vervakning (1157/2005),

12) tjänsterna som direktör eller överdirektör som är direkt underställd generaldirektö-
ren för Transport- och kommunikationsverket, Trafikledsverket och Meteorologiska insti-
tutet samt sådana tjänster vid nämnda verk som omfattar beredskaps- och förberedelse-
uppgifter eller uppgifter som har en väsentlig betydelse för informations- och cybersäker-
heten,

13) direktörstjänster som är direkt underställda Energimyndighetens överdirektör.
Vad som i 1 mom. föreskrivs om tjänsteutnämningar ska tillämpas också då en tjänste-

man förordnas till ett uppdrag som motsvarar en tjänst som avses i 1 mom. eller då en per-
son med stöd av 9 § 1 mom. utses för att för viss tid eller annars tidsbegränsat sköta upp-
gifter som hör till en sådan tjänst eller ett sådant tjänsteförhållande som avses i 1 mom. i
denna paragraf.

————
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.
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