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Lag
om grunderna för tillgången till statliga tjänster och placeringen av funktioner

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Lagens syfte och tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om de allmänna målen för, den riksomfattande pla-
neringen och samordningen av samt beslutsfattandet i fråga om ordnandet av tillgången
till statliga tjänster och placeringen av statliga enheter och funktioner.

Denna lag tillämpas inte på riksdagen och de ämbetsverk som lyder under riksdagen el-
ler på republikens presidents kansli, domstolar och sådana nämnder som har inrättats för
att behandla besvärsärenden, Finlands beskickningar i utlandet, offentligrättsliga inrätt-
ningar, stiftelser eller andra offentligrättsliga fonder, statligt ägda aktiebolag eller fonder
utanför statsbudgeten. Bestämmelserna i 3 och 5 § tillämpas inte på statliga affärsverk.

En myndighet som omfattas av denna lag svarar för att tillgången till tjänster har ordnats
i enlighet med de mål som anges i 2 § även i fråga om en sådan serviceuppgift som myn-
digheten har överfört till en aktör som inte omfattas av lagen.

2 §

Mål

Tillgången till statliga tjänster ska ordnas samt enheter och funktioner placeras så att i
hela landet statens uppgifter sköts på ett resultatrikt sätt och att tillgången till tjänster ge-
nom användning av olika former av ärendehantering svarar mot olika kundgruppers ser-
vicebehov på ett sätt som tillgodoser de grundläggande fri- och rättigheterna.

Beslut och planer som gäller tillgången till statliga tjänster och placeringen av enheter
och funktioner ska dessutom främja livskraften, säkerheten och statens konkurrenskraft
som arbetsgivare i olika delar av landet.

3 §

Riksomfattande plan

Statsrådet ska för sin mandatperiod utarbeta en plan för fullföljande av de mål som ang-
es i 2 §. Planen ska grunda sig på en förvaltningsövergripande helhetsbild av behovet av
och tillgången till statliga tjänster samt på hur enheterna och funktionerna är placerade.
Planen ska omfatta statsförvaltningens gemensamma eller förvaltningsområdenas strate-
giska linjer för placeringen av enheter och funktioner samt strategiska utvecklingsmål för
tillgången till tjänster och resultat av verksamheten. Planen ska innehålla en bedömning
av verksamhetsmiljöns utveckling under de åtta år som följer på utarbetandet av planen.
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Uppgift om inrättande av nya enheter eller funktioner av särskild betydelse med avseende
på de mål som anges i 2 § ska ingå i planen liksom även uppgift om indragning av sådana
samt uppgift om de viktigaste projekt som inverkar på tillgången till tjänster. Planen kan
innehålla riksomfattande eller regionala prioriteringar.

Planen kan innehålla mål för ordnande av samservice och gemensamma lokaler eller
ordnande av multilokalt arbete och för därmed motsvarande sådan utveckling som påver-
kar servicestrukturen och placeringen av funktioner. När planen utarbetas beaktas de pla-
ner som gäller placeringen av enheter, tjänster och andra funktioner vid Folkpensionsan-
stalten, i kommunerna och i den övriga offentliga förvaltningen.

Planen ska samordnas med planen för de offentliga finanserna. Statsrådet följer upp och
utvärderar genomförandet av planen och ser över planen vid behov. Närmare bestämmel-
ser om utarbetandet av planen och planens tidtabell får utfärdas genom förordning av stats-
rådet.

4 §

Samarbetsgruppen för tillgången till statliga tjänster och placeringen av funktioner

Till stöd för samordningen av planering och uppföljning enligt 3 § tillsätter finansmi-
nisteriet för statsrådets mandatperiod en samarbetsgrupp för tillgången till statliga tjänster
och placeringen av funktioner, där ministerierna, Folkpensionsanstalten och Finlands
Kommunförbund är företrädda samt utöver dessa de statliga myndigheter och statliga af-
färsverk som har ett brett nätverk av verksamhetsställen eller som i stor utsträckning skö-
ter kundtjänstuppgifter. Samarbetsgruppen ska åtminstone höra landskapsförbunden, de-
legationen för samservice och andra organ som inrättats för att utveckla de statliga tjäns-
terna och regionerna, statliga expertorgan för övergripande säkerhet och beredskap samt
de huvudavtalsorganisationer som företräder de statsanställda.

Närmare bestämmelser om samarbetsgruppens sammansättning och specifika uppgifter
får utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 §

Behörighet

Om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag beslutar det ministerium om pla-
ceringen av statliga enheter och funktioner till vars ansvarsområde myndigheten huvud-
sakligen hör. Det behöriga ministeriet kan dock trots vad som föreskrivs någon annanstans
i lag förbehålla sig den beslutanderätt som en myndighet inom ministeriets ansvarsområde
har i ärenden som gäller placeringen av enheter och funktioner samt omfattningen på ser-
vicen, öppettiderna och tillgången till andra tjänster vid enheterna, om ministeriet anser att
beslutet väsentligt påverkar uppnåendet av målen enligt 2 §.

Vid ministeriet avgörs ett ärende som avses i 1 av ministern. Bestämmelser om överfö-
ring av ett ärende till statsrådets allmänna sammanträde för avgörande finns i 14 § i lagen
om statsrådet (175/2003).

Innan beslut om placering av statliga enheter och funktioner och om tillgången till tjäns-
ter vid en enhet fattas, ska beslutets verkningar bedömas med tanke på fullföljandet av de
mål som anges i 2 § och målen för den plan som avses i 3 §. Konsekvensbedömningen ska
på begäran lämnas till finansministeriet.
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6 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
Genom denna lag upphävs lagen om behörighet vid placering av statliga enheter och

funktioner (362/2002).

Nådendal den 15 juli 2021

Republikens President

 Sauli Niinistö

Kommunminister Sirpa Paatero
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