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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av statstjänstemannalagen och lagen om 
statsbudgeten 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att statstjänste
mannalagens stadganden om inrättande, in
dragning, överföring och ändring av tjänster 
ändras. Antalet tjänster som skall inrättas och 
det huvudsakliga uppgiftsområdet för dem 
skall inte längre anges i budgetpropositionen 
och antalet tjänster som specificeras i statsbud
geten föreslås bli begränsat. Tjänster skall 
genom statsrådets beslut kunna överföras även 
till ett ämbetsverk inom ett annat ministeriums 
förvaltningsområde. Rätt att inrätta andra 
tjänster än sådana som skall specificeras i 
statsbudgeten och att företa tjänsteregleringar 
som gäller sådana tjänster skall dessutom ges 
alla ämbetsverk och inrättningar, om inte 
något annat stadgas genom förordning. 

Det föreslås att statstjänstemannalagen änd
ras även så att i samband med utrikesministe
riet inrättas en tjänstemannanämnd som hand
lägger ärenden som gäller tjänstemännen inom 
utrikesförvaltningen. Dessutom föreslås att la
gen ändras så att domare på samma sätt som 
andra statstjänstemän med sitt samtycke skall 
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kunna förflyttas till ett annat ämbetsverk för 
viss tid. Också förfarandet vid sökande av 
ändring i tjänstemannanämndernas beslut före
slås bli ändrat så att justitiekanslern och 
riksdagens justitieombudsman har rätt att söka 
ändring i beslut av en tjänstemannanämnd vid 
ett ämbetsverk och rätt att i enskilda fall 
förordna disciplinombudet att söka ändring i 
en sådan nämnds beslut. 

Lagen om statsbudgeten föreslås bli ändrad 
så att anslag som är avsedda för ett ämbets
verks verksamhet för omfördelning av perso
nalresurserna skall kunna överföras för att 
användas av ett annat ämbetsverk. 

Lagarna avses träda i kraft den l mars 1992, 
samtidigt som ändringen av regeringsformens 
VI kap. Begränsningen av tjänsteregleringar, 
som innebär att nya tjänster under finansåret 
får inrättas endast med anslag som frigörs 
genom indragningar skall dock stegvis upphä
vas då ämbetsverken övergår till resultatstyr
ning och omkostnadsbudgetering. 
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ALLMÄN MOTIVERING 

l. Propositionens mål och upp
nåendet av dem 

1.1. Mål 

Den offentliga förvaltningen har under de 
senaste åren reformerats kraftigt. Främst har 
man försökt förbättra verksamhetsförutsätt
ningarna för de ämbetsverk och inrättningar 
som producerar tjänster och personalens möj
ligheter att producera god service samt försökt 
avlägsna de administrativa hinder som kan 
vara till förfång för serviceproduktionen. 

Ett av de mest betydande projekten i reform
arbetet inom statsförvaltningen har varit infö
randet av resultatstyrning. Genom resultatstyr
ningen eftersträvar man att statsförvaltningen 
som helhet skall ge så bra resultat som möjligt. 
Resultatstyrningen i ämbetsverken omfattar 
resultatmål för verksamheten samt dennas lön
samhet och effektivitet. De ämbetsverk som 
övergått till resultatstyrning och omkostnads
budgetering skall ha de erforderliga befogenhe
terna samt ansvaret för uppnåendet av resul
tatmålen inom ramen för de anslag riksdagen 
beviljat. Dessa ämbetsverk bör således också 
ha möjligast långt gående befogenheter att 
inrätta och reglera tjänster. Alla ämbetsverk 
skall ha övergått till resultatstyrning och offi
kostnadsbudgetering år 1995. 

Utgångspunkten för förvaltningsreformen 
har varit att den offentliga förvaltningen skall 
ansvara för att tillgången och kvaliteten på 
basservice är tillräcklig och jämn. Den offent
liga förvaltningen skall också ansvara för rätts
säkerheten. Dessutom är målet att anpassa den 
offentliga sektorn till utvecklingen inom sam
hällsekonomin. Detta innebär en dämpning av 
utgiftsökningen och i det rådande konjunktur
läget t.o.m. en minskning av utgifterna samt ett 
behov av personalnedskärningar och av perso
nalförflyttningar till nya uppgifter. Enligt det 
beslut som statsrådet fattade den 30 april 1991 
skall antalet statsanställda under valperioden 
minskas med 5 %. 

Enligt programmet för statsminister Esko 
Ahos regering reduceras centralförvaltningen 
och rationaliseras mellaninstansförvaltningen. 
Ä ven dessa förändringar minskar personalbe
hovet i de ifrågavarande ämbetsverken. Samti
digt kan det emellertid behövas extra personal 
i andra enheter inom statsförvaltningen, när-

mast i service- och verkställighetsuppgifter 
samt i nya uppgifter inom statsförvaltningen. 

Antalet anställda som skall omplaceras ökar 
således fortfarande märkbart inom statsförvalt
ningen. Eftersom det totala antalet statsanställ
da samtidigt skärs ned är det i allmänhet inte 
möjligt att placera personer som skall ompla
ceras i vakanta tjänster eller uppgifter. Då man 
i statstjänstemannalagen (755/86) tog in stad
ganden om överföring av en tjänsteman till 
annan tjänst då den tjänst vederbörande skött 
dras in, försökte man trygga kontinuiteten i de 
statsanställdas anställningsförhållande bl.a. i 
samband med organisationsförändringar. Det 
blir allt svårare att hålla fast vid denna princip. 

A v de skäl som anförts ovan måste använd
ningen och omfördelningen av statens perso
nalresurser effektiveras ytterligare. Placeringen 
av personalen på ett ändamålsenligt sätt i olika 
uppgifter och enheter inom statsförvaltningen 
måste hela tiden följas och planeras. Ansvaret 
härför vilar inom ämbetsverket på ämbetsver
kets ledning, inom förvaltningsområdet på mi
nisteriet och för hela statsförvaltningens vid
kommande på finansministeriet. Det bör också 
vara möjligt att genomföra nödvändiga omor
ganiseringar omedelbart. Arrangemangen bör 
vid behov utgöra omfattande helheter, som 
även överskrider gränserna mellan ämbetsverk 
och förvaltningsområden och som innebär att 
flera tjänster och uppgifter samtidigt omorga
niseras. 

1.2. Medel 

Användningen av personalresurserna i de 
ämbetsverk som övergått till omkostnadsbud
getering begränsas inte längre i statsbudgeten 
efter 1992 med antal årsverken. Enligt 5 § l 
mom. statstjänstemannalagen skall i motive
ringen till statens budgetproposition likväl an
ges antalet tjänster som huvudsyssla vilka skall 
inrättas och det huvudsakliga uppgiftsområdet 
för dem, om de inte med stöd av 2 mom. skall 
specificeras i statsbudgeten. Eftersom detta 
hindrar en smidig användning av personalen 
och i onödigt hög grad begränsar ämbetsver
kens befogenhet att inrätta tjänster, föreslås 
skyldigheten att ange antalet tjänster och det 
huvudsakliga uppgiftsområdet för dem bli slo
pad. Ändringsförslaget gäller alla ämbetsverk, 
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eftersom det inte är ändamålsenligt att på ett så 
detaljerat sätt styra heller andra ämbetsverk än 
dem som tillämpar omkostnadsbudgetering. 

Enligt 5 § 2 mom. statstjänstemannalagen 
skall de tjänster som nämns i momentet och 
tjänster som till tjänsteställningen motsvarar 
dem eller är högre tjänster än de specificeras i 
statsbudgeten. Förteckningen över tjänster som 
skall specificeras omfattar sådana högre tjäns
ter vid ministerierna, de centrala ämbetsverken 
och andra ämbetsverk som är av stor vikt för 
dessa ämbetsverks organisation och verksam
het samt, för rättsväsendets del, domartjänster
na. Förteckningen över tjänster som skall 
specificeras är omfattande, vilket har försvårat 
utvecklandet av ämbetsverkens tjänstestruktur 
och en smidig användning av personalresurser
na. Inrättandet av och tjänsteregleringar som 
gäller en tjänst som skall specificeras kan ta 
upp till tre år. Det är således omöjligt att 
genast anpassa tjänstestrukturen till förändrade 
förhållanden, om det är nödvändigt att reglera 
även tjänster som skall specificeras. Detta kan 
inte anses motiverat, särskilt inte i ämbetsverk 
som övergått till omkostnadsbudgetering. För
teckningen över tjänster som skall specificeras 
föreslås således bli reducerad bl.a. så, att 
endast tjänsten som chef för ett ämbetsverket 
som lyder direkt under ett ministerium skall 
specificeras i statsbudgeten. Inga större änd
ringar föreslås beträffande de tjänster vid mi
nisterierna som skall specificeras. I syfte att 
öka smidigheten också beträffande dessa tjäns
ter föreslås att en tjänst som skall specificeras 
i statsbudgeten skall kunna överföras till en 
annan enhet inom samma ämbetsverk än den 
vid vilken den inrättats. 

Enligt statstjänstemannalagen skall en tjänst 
inrättas och regleringar rörande den företas 
genom förordning. Med stöd av 8 a § sagda lag 
kan de ämbetsverk som övergått till omkost
nadsbudgetering samt ministerierna, högsko
lorna, statens forskningsinstitut och vissa andra 
ämbetsverk emellertid genom egna beslut inrät
ta tjänster och verkställa regleringar som gäller 
dem, med undantag för de tjänster som skall 
specificeras. I regeringens proposition med för
slag till ändring av nämnda stadgande (RP nr 
238/1989 rd) föreslogs att tjänsteregleringsbe
fogenheten kopplas till utvecklandet av ämbets
verkens styrningssystem. I sitt betänkande om 
regeringspropositionen (II LaUB 3/1990 rd) 
ansåg andra lagutskottet det vara synnerligen 
ändamålsenligt att behörigheten att inrätta och 

reglera tjänster överförs på ämbetsverken och 
poängterade att förfarandet bör utsträckas till 
att gälla också de ämbetsverk som inte nämns 
i lagförslaget. Att så många ämbetsverk som 
möjligt ges befogenhet att företa tjänsteregle
ringar främjar även uppnåendet av målen 
beträffande reduceringen av antalet statsan
ställda. 

I enlighet med den verksamhetslinje som 
omfattats i ovan nämnda regeringsproposition 
föreslås att befogenhet att inrätta och reglera 
tjänster fr.o.m. den l mars 1992 ges även de 
ämbetsverk som under 1992 övergår till att i 
sin budgetering följa principerna för resultat
styrningen. Lagtekniskt sett vore det oända
målsenligt att stadga om dessa tjänster i 8 a § 
l mom. statstjänstemannalagen, som redan nu 
innehåller 17 punkter. Ändringen föreslås där
för bli genomförd genom en sådan ändring av 
lagens 6-8 §§, att andra tjänster än de som 
skall specificeras inrättas och interna reglering
ar som gäller dem företas genom ämbetsverkets 
beslut om inte annat stadgas genom förord
ning. Avsikten är att i statstjänstemannaförord
ningen inta ett stadgande enligt vilket ämbets
verken får befogenheten i fråga då de övergår 
till omkostnadsbudgetering. 

Enligt 70 § l mom. regeringsformen får 
anslag inte överföras från en av riksdagen 
särskilt för sig godkänd del av statsbudgeten 
till en annan del. Detta stadgande har ändrats 
genom en lag om ändring av VI kap. Rege
ringsformen för Finland (1077/91). Enligt 70 § 
2 mom., som träder i kraft den l mars 1992, får 
anslag inte flyttas från en punkt i budgeten till 
en annan, om inte detta tillåts i budgeten. 
Genom lag kan likväl överföring av ett anslag 
till en punkt som har nära samband med 
anslagets ändamål tillåtas. I detaljmotiveringen 
till regeringens proposition (RP nr 262/1990 rd) 
konstateras att avsikten med förslaget också är 
att underlätta genomförandet av tjänsteregle
ringar. I motiveringen konstateras dessutom att 
avsikten är att bl.a. stadgandena om överföring 
av anslag från en punkt till en annan i 
statsbudgeten skall ingå i lagen om statsbud
geten. 

Behovet att under finansåret omfördela per
sonalresurserna har under de senaste åren ökat 
och gäller personal i såväl tjänste- som arbets
avtalsförhållande. Förutsättningen för omför
delning är att det finns möjlighet att överföra 
anslag som är avsedda för personalutgifter att 
användas av ett annat ämbetsverk. Med hän-
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visning till motiveringen för ovan nämnda 
regeringsproposition och eftersom det inte i 
statstjänstemannalagen kan stadgas om överfö
ring av anslag för personal i arbetsavtalsför
hållande, föreslås i lagen om statsbudgeten ett 
stadgande enligt vilket anslag som är avsedda 
för ett ämbetsverks verksamhet för omfördel
ning av personalresurserna under finansåret 
kan överföras att användas av ett annat äm
betsverk för motsvarande utgifter som förorsa
kas av dess verksamhet. Samtidigt ändras 
maximiantalet anställda i budgeten i motsva
rande mån. 

I syfte att effektivera användningen och 
omfördelningen av statens personalresurser 
föreslås att statstjänstemannalagen också änd
ras så att en tjänst skall kunna överföras till ett 
ämbetsverk inom ett annat ministeriums för
valtningsområde genom statsrådets beslut. 
Dessutom föreslås att även domare med sitt 
samtycke för viss tid skall kunna överföras till 
ett annat ämbetsverk. I lagen föreslås dessutom 
vissa ändringar som gäller tjänstemannanämn
derna. 

Det finska namnet på lagen om statsbudge
ten föreslås i regeringens proposition med 
förslag till lag om ändring av lagen om 
statsbudgeten (RP nr 221/1991 rd) bli ändrat, 
varvid begreppet "valtion tulo- ja menoarvio" 
ersätts med "valtion talousarvio". Även i stat
stjänstemannalagens stadganden föreslås orden 
"tulo- ja menoarvio" och "tulo- ja menoarvioe
sitys" bli ersatta med orden "valtion talousar
vio" och "talousarvioesitys". I den finska 
propositionen används i motiveringen för stats
tjänstemannalagen för tydlighetens skull dock 
begreppet "tulo- ja menoarvio". På svenska 
används genomgående begreppen statsbudget 
och budgetproposition. 

2. Nuläget och ärendets beredning 

2.1. Gällande lagstiftning 

Enligt 5 § l mom. statstjänstemannalagen 
skall i motiveringen till statens budgetproposi
tion anges antalet tjänster som huvudsyssla 
vilka skall inrättas samt det huvudsakliga 
uppgiftsområdet för dem, om de inte med stöd 
av 2 mom. skall specificeras i statsbudgeten. 

De tjänster som skall specificeras i budget
propositionen är de tjänster, som då statstjäns
temannalagen bereddes ansågs vara de vikti-

gaste med tanke på ämbetsverkens organisation 
och verksamhet, samt domartjänsterna. Dessa 
tjänster är vid ministerierna bl.a. tjänsterna 
som regeringsråd och lagstiftningsråd samt 
motsvarande och högre tjänster. Vid de cen
trala ämbetsverkens skall tjänsterna som gene
raldirektör, överdirektör, avdelningschef och 
annan ledamot av det centrala ämbetsverket 
samt tjänsterna som chef för distrikt som lyder 
under ett centralt ämbetsverk och tjänsterna 
som chefer för andra ämbetsverk specificeras. 
A v försvarsmaktens tjänster skall generals- och 
amiralstjänsterna samt tjänsterna som överste 
och kommodor och av högskolornas tjänster 
tjänsterna som kansler, professor, överbibliote
karie, biträdande professor och förvaltningsdi
rektör specificeras. Inom utrikesförvaltningen 
sträcker sig specificeringsskyldigheten till tjäns
terna som ambassadråd, vid justitiekanslersäm
betet till tjänsterna som referendarieråd och vid 
länsstyrelserna till tjänsterna som landskamrer. 
Av tjänsterna vid republikens presidents kansli 
skall endast tjänsten som kanslichef specifice
ras. 

Tjänsterna inrättas och indras enligt 6 § 
statstjänstemannalagen genom förordning. An
slag som frigörs då en tjänst indras får utan 
hinder av 70 § regeringsformen användas för 
inrättande av andra tjänster än sådana som 
skall specificeras i statsbudgeten vid samma 
ämbetsverk eller vid ett annat ämbetsverk inom 
samma ministeriums förvaltningsområde så 
som närmare stadgas genom förordning. An
slag som frigörs genom indragning av högsko
letjänster får dock inte användas för inrättande 
av en tjänst vid ett annat ämbetsverk. Enligt 
70 § l mom. regeringsformen får anslag inte 
överföras från en av riksdagen särskilt för sig 
godkänd del av statsbudgeten till en annan del. 

Benämningen på en tjänst får enligt 7 § 
statstjänstemannalagen ändras genom förord
ning. Likaså får genom förordning undervis
ningsområdet eller arbetsuppgifterna ändras 
för en tjänst som för undervisning eller forsk
ning inrättats vid en högskola eller annan 
läroanstalt. Det ovan sagda gäller dock inte 
tjänster som skall specificeras, med undantag 
av tjänster som professor eller biträdande 
professor. 

Med stöd av 8 § statstjänstemannalagen kan 
en tjänst utan hinder av 70 § regeringsformen 
överföras till en annan enhet vid samma 
ämbetsverk än den som den har inrättats vid 
eller till ett annat ämbetsverk inom samma 
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ministeriums förvaltningsområde. Är tjänsten 
inte vakant, kan den överföras endast med 
samtycke av tjänstemannen. En högskoletjänst 
får enligt 8 § 2 room. inte överföras till ett 
annat ämbetsverk och en tjänst som skall 
specificeras inte ens inom samma ämbetsverk. 
En tjänst överförs till ett annat ämbetsverk 
genom förordning. 

Utan hinder av vad som stadgas i 6-8 §§ 
statstjänstemannalagen får ämbetsverken i 8 a § 
inrätta, indra och överföra andra tjänster än 
sådana som skall specificeras och företa tjän
steregleringar som gäller dem. Dessa ämbet
sverk har från den l januari 1989 varit hög
skolorna, Statens utvecklingscentral, Teknolo
giska utvecklingscentralen, strålsäkerhetscen
tralen och de statliga forskningsinstitut som 
nämns i statstjänstemannaförordningen. 
Genom en lag som trädde i kraft den 15 
augusti 1990 (673/90) fick dessutom de ämbet
sverk som övergår till resultatbudgetering 1990 
och 1991 samt ministerierna, justitiekanslers
ämbetet och statistikcentralen denna befogen
het. 

En tjänst, beträffande vilken regleringarna 
faller inom området för ämbetsverkets egen 
befogenhet, skall enligt 8 a § 4 mom. statstjäns
temannalagen likväl överföras, indras eller in
rättas genom beslut av ministeriet i de fall då 
tjänsten överförs till ett annat ämbetsverk eller 
då för inrättandet av en ny tjänst används 
anslag som frigörs genom indragning av en 
tjänst vid något annat ämbetsverk. 

Enligt 67 § l room. statstjänstemannalagen 
tillämpas lagen även på domartjänster och 
domare, om inte annat stadgas i 15 kap. I 2 
room. uppräknas de stadganden i statstjänste
mannalagen som inte gäller domartjänster eller 
domare. 

I anslutning till statsrådets kansli finns enligt 
74 § l mom. statstjänstemannalagen en allmän 
tjänstemannanämnd, vilken handlägger ärend
en som ankommer på tjänstemannanämnd och 
som gäller bl.a. tjänstemän inom utrikesförvalt
ningen. 

Enligt 87 § statstjänstemannalagen får änd
ring i en tjänstemannanämnds beslut i ett 
ärende som gäller disciplin eller uppsägning 
sökas genom besvär hos högsta förvaltnings
domstolen. På myndighetens vägnar får i ett 
disciplinärt ärende eller i ett ärende som gäller 
uppsägning besvär över ett beslut av en tjäns
temannanämnd vid ett ämbetsverk anföras av 
disciplinombudet och besvär över ett beslut av 

allmänna tjänstemannanämnden anföras av 
justitiekanslern i statsrådet eller av en tjänste
man som förordnats av honom samt av riks
dagens justitieombudsman eller av en tjänste
man som han förordnat. 

2.2. Ärendets beredning 

Propositionen har beretts vid finansministe
riet. Förhandlingar om propositionen har med 
de centralorganisationer som företräder de 
statsanställda förts enligt det avtal som med 
stöd av lagen om samarbete inom statens 
ämbetsverk och inrättningar (651/88) slutits om 
samarbete i personalfrågor angående statsför
valtningen och förvaltningsområdet. 

3. Propositionens ekonomiska och 
administrativa verkningar 

Förslaget om en minskning av antalet tjäns
ter som skall specificeras och om befogenhet 
för de ämbetsverk som övergår till omkost
nadsbudgetering att inrätta och reglera tjänster 
förenklar och påskyndar beslutsfattandet angå
ende de tjänster som propositionen gäller, 
genom att antalet instanser som handlägger 
ärendena och det administrativa arbetet i an
slutning till framställningar om tjänster mins
kar. 

Förslagen om möjlighet att överföra anslag 
som är avsedda för ett ämbetsverks verksamhet 
att användas av ett annat ämbetsverk och att 
företa tjänsteregleringar även mellan ämbets
verk som hör till olika ministeriers förvalt
ningsområden ökar de statsanställdas anställ
ningsskydd i situationer då förvaltningen ge
nomgår förändringar och reduceringar. De 
större möjligheter som förslagen erbjuder till 
smidig omplacering av personalen ökar även 
servicekapaciteten och effektiviteten inom 
statsförvaltningen och medför således kost
nadsinbesparingar. 

4. Förhållande till andra reformer 

Regeringen har till riksdagen avlåtit ovan 
nämnda proposition med förslag till lag om 
bl.a. en sådan ändring av lagen om statsbud
geten att tilllagen fogas stadganden som i vissa 
fall möjliggör nettobudgetering av inkomster 
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och utgifter. Förslaget om en ändring av lagen 
i fråga på ett sätt som möjliggör att anslag som 
är avsedda för ämbetsverkets verksamhet för 
orodelning av personalresurserna överförs att 

användas av ett annat ämbetsverk ingår i 
föreliggande proposition, eftersom förslagen 
har nära anknytning till varandra och avses att 
träda i kraft samtidigt. 

DETALJMOTIVERING 

l. Motivering till lagförslagen 

1.1. statstjänstemannalagen 

5 §. Det föreslås att ur l mom. skall utgå 
skyldigheten att i motiveringen till budgetpro
positionen ange antalet sådana tjänster i hu
vudsyssla som skall inrättas samt det huvud
sakliga uppgiftsområdet för dem, om de inte 
med stöd av 2 mom. skall specificeras i 
statsbudgeten. Inrättandet av andra tjänster än 
sådana som med stöd av 2 mom. skall specifi
ceras skall, på samma sätt som i fråga om 
personal i arbetsavtalsförhållande, regleras ge
nom beslut om de anslag som står till förfo
gande för löner. 

Enligt 2 mom. får de tjänster som nämns där 
inte inrättas, om inte varje särskild tjänst blivit 
specificerad i statsbudgeten. Detsamma gäller 
tjänster som till tjänsteställningen motsvarar 
dem eller högre tjänster. Antalet sådana tjäns
ter föreslås bli reducerat bl.a. genom att endast 
tjänsterna som chef för de ämbetsverk, inklu
sive de centrala ämbetsverken, som direkt lyder 
under ett ministerium skulle behöva specifice
ras i statsbudgeten. Avsikten är att genom 
förordning stadga om de ämbetsverk vars 
chefstjänst inte specificeras i statsbudgeten, 
främst på grund av ämbetsverkets ringa stor
lek. Ur momentet föreslås dessutom utgå hän
visningen till tjänster som till tjänsteställningen 
motsvarar de uppräknade tjänsterna eller som 
är högre tjänster än så, eftersom de tjänster 
som skall specificeras enligt det föreslagna 2 
mom. är ämbetsverkens högsta tjänster. Listan 
i momentets 4 punkt är uttömmande för de 
tjänsters del inom utrikesförvaltningen som 
skall specificeras. 

6 §. Tjänster inrättas och indras enligt nu 
gällande 6 § genom förordning. Med stöd av 
8 a § kan emellertid de ämbetsverk som nämns 
i stadgandet i fråga samt i statstjänstemanna
förordningen genom egna beslut, och inom 
utrikesförvaltningen genom utrikesministeriets 
beslut, inrätta och indra andra tjänster än de 

som skall specificeras i statsbudgeten. I 6 § l 
mom. föreslås en sådan ändring att de tjänster 
som nämns i 5 § 2 mom. skall inrättas och 
indras genom statsrådets beslut. Andra tjänster 
skall inrättas och indras genom ämbetsverkets 
beslut om inte annat stadgas genom förord
ning. 

Avsikten är att i statstjänstemannaförord
ningen ta in ett stadgande enligt vilket ämbets
verken som huvudregel har befogenhet att 
inrätta och reglera tjänster då de i budgetering
en av sina utgifter övergått till resultatstyrning 
och omkostnadsbudgetering. Avsikten är dock 
att i nämnda förordning stadga att inom 
utrikesförvaltningen och försvarsförvaltningen 
skall på grund av dessa förvaltningsgrenars 
särskilda karaktär tjänsterna inrättas och regle
ras genom beslut av vederbörande ministerium. 
Dessutom avses i förordningen ingå stadgand
en om de tjänster om vilka ovan nämnda beslut 
på grund av enhetens ringa storlek, verksam
hetens karaktär eller organisationsformen skall 
göras av det ministerium eller ämbetsverk 
under vilket enheten lyder. Sådana tjänster 
skall bland andra vara tjänsterna inom den 
lokala polisen och registerbyråerna samt tjäns
terna inom nämnder och andra organ som inte 
omfattas av det egentliga ämbetsverksbegrep
pet. 

Enligt gällande 6 § 4 mom. får sådana anslag 
i statsbudgeten, som frigörs genom att tjänster 
dras in, utan hinder av 70 § regeringsformen 
användas för inrättande av andra än i 5 § 2 
mom. angivna tjänster vid samma ämbetsverk 
eller vid ett annat ämbetsverk inom samma 
ministeriums förvaltningsområde så, som när
mare stadgas genom förordning. Momentet 
föreslås bli upphävt, eftersom ett stadgande 
enligt vilket för omfördelning av personalresur
serna anslag kan överföras att användas av ett 
annat ämbetsverk ingår i den föreslagna lagen 
om ändring av lagen om statsbudgeten. Mo
mentets begränsning gällande tjänsteregleringar 
som går ut på att nya tjänster får inrättas 
endast med anslag som frigörs genom indrag-
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ningar föreslås emellertid bli tillämpad i de 
ämbetsverk som inte har övergått till omkost
nadsbudgetering. 

Det föreslås att 6 § 5 mom. skall upphävas. 
Tjänster indras och inrättas på normalt sätt 
även då de anslag som behövs för avlöningen 
har överförts att användas av ett annat ämbets
verk. 

7 §. Enligt gällande l mom. får benämningen 
på en tjänst vid behov ändras genom förord
ning. Likaså får genom förordning undervis
ningsområdet eller arbetsuppgifterna ändras 
för en tjänst som för undervisning eller forsk
ning inrättats vid en högskola eller annan 
läroanstalt. Det ovan sagda gäller enligt 2 
mom. dock inte tjänster som skall specificeras 
i statsbudgeten, med undantag av tjänster som 
professor eller biträdande professor. 

I stadgandet föreslås en sådan ändring att 
benämningen på en tjänst som inte skall 
specificeras i statsbudgeten vid behov får änd
ras genom ämbetsverkets beslut, om inte annat 
stadgas genom förordning samt att ämbetsver
ket genom sitt beslut får ändra området, 
undervisningsområdet eller arbetsuppgifterna 
för en tjänst som vid en högskola eller en 
annan läroanstalt inrättats för undervisnings
eller forskningsuppgifter. Till stadgandet före
slås fogat tjänstens område emedan att alla 
tjänster som stadgandet avser inte uttryckligen 
har ett undervisningsområde. Eftersom tjänster 
som professor eller biträdande professor enligt 
5 § 2 mom. i förslaget inte skall specificeras i 
statsbudgeten, behöver dessa tjänster inte näm
nas. 

I motiveringen till 6 § finns en beskrivning 
angående de frågor om vilka avsikten är att 
stadga genom förordning. 

8 §. Enligt 8 § l mom. i gällande lag kan 
andra tjänster än de som skall specificeras i 
statsbudgeten och högskoletjänster utan hinder 
av 70 § regeringsformen överföras till en annan 
enhet vid samma ämbetsverk än den som den 
har inrättats vid eller till ett annat ämbetsverk 
inom samma ministeriums förvaltningsområde. 

I paragrafen föreslås en sådan ändring att 
andra tjänster än sådana som skall specificeras 
i statsbudgeten kan överföras även till ett 
ämbetsverk inom ett annat ministeriums för
valtningsområde. När en tjänst överförs till ett 
annat ämbetsverk skall även ett behövligt 
anslag överföras till ämbetsverket. Utöver de 
egentliga personalanslagen skall alltså andra 
anslag som anvisats för ämbetsverkets verk-

samhet överföras, om överföringen är nödvän
dig för att personen skall kunna arbeta i den 
nya enheten. 

Tjänsteregleringarna mellan ämbetsverken 
skulle vid behov kunna vara omfattande och 
gälla flera tjänster samtidigt. Mellan olika 
ministeriers förvaltningsområden får dock inte 
företas så omfattande tjänsteregeleringar att de 
innebär en omvärdering av den verksamhets
politik för förvaltningen som riksdagen god
känt. Avsikten är att ministerierna på anmodan 
skall ge det riksdagsutskott som behandlar 
förvaltningsområdets ärenden en utredning om 
de tjänsteregleringar som företagits inom för
valtningsområdet. Utredning över regleringar 
som företagits över gränserna mellan förvalt
ningsområdena skall ges av finansministeriet 

I paragrafen föreslås dessutom en sådan 
ändring att även en tjänst som skall specificeras 
i statsbudgeten kan överföras inom samma 
ämbetsverk. Den föreslagna ändringen vore av 
betydelse närmast i de ministerier där antalet 
tjänster som skall specificeras fortsättningsvis 
skulle vara tämligen stort. Ändringen möjliggör 
tillräckligt snabba och smidiga organisations
förändringar även i ministerierna. Enligt det nu 
föreslagna 2 mom. överförs en tjänst som skall 
specificeras i statsbudgeten inom samma äm
betsverk genom statsrådets beslut. 

Andra tjänster än sådana som skall specifi
ceras i statsbudgeten överförs enligt det nu 
föreslagna 3 mom. inom samma ämbetsverk 
genom ämbetsverkets beslut, om inte annat 
stadgas genom förordning. I motiveringen till 
6 § finns en beskrivning angående de frågor om 
vilka avsikten är att stadga genom förordning. 
Till ett ämbetsverk inom ett annat ministeriums 
förvaltningsområde överförs tjänster med stöd 
av 2 mom. genom statsrådets beslut och till ett 
annat ämbetsverk inom samma ministeriums 
förvaltningsområde med stöd av 3 mom. gen
om ministeriets beslut. 

8 a§. Enligt l mom. kan de ämbetsverk som 
nämns i momentet genom egna beslut inrätta 
och indra andra tjänster än sådana som skall 
specificeras i statsbudgeten samt ändra tjänste
benämningar och överföra tjänster. Inom utri
kesförvaltningen fattas besluten i fråga enligt 2 
mom. av utrikesministeriet. Om förutsättning
arna för beslut stadgas enligt 3 mom. genom 
förordning. En tjänst skall enligt 4 mom. likväl 
överföras, indras eller inrättas genom beslut av 
ministeriet i de fall då tjänsten överförs till ett 
annat ämbetsverk eller då för inrättandet av en 
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ny tjänst används anslag som frigörs genom 
indragning av en tjänst vid något annat äm
betsverk. 

Lagens 8 a § föreslås bli upphävd, eftersom 
paragrafens stadgande föreslås ingå i 6 § l 
mom., 7 §och 8 § 3 mom. 

67 §. Enligt l mom. tillämpas statstjänste
mannalagen även på domartjänster och doma
re, om inte annat stadgas i 15 kap. I 2 mom. 
uppräknas de stadganden i statstjänstemanna
lagen som inte gäller domartjänster eller do
mare. I denna förteckning föreslås hänvisning
en till 27 § 2 mom. bli slopad. Förslaget 
innebär att även en domare kan förflyttas för 
viss tid till arbete i ett annat ämbetsverk, om 
förflyttningen förbättrar hans förutsättningar 
att fullgöra tjänsteåliggandena. Förslaget även
tyrar inte principen om oavhängiga domstolar, 
eftersom den utnämnande myndigheten beslu
tar om förflyttningen och eftersom förflyttning
en förutsätter att den som skall förflyttas 
samtycker till förflyttningen. Det har i prakti
ken förekommit behov av ett sådant förfaran
de. Eftersom 27 § 2 mom. inte har kunnat 
tillämpas på domare, har man varit tvungen att 
tillgripa tjänstledigheter och vikarie
arrangemang. 

74 § Enligt gällande 74 § l mom. finns i 
anslutning till statsrådets kansli en allmän 
tjänstemannanämnd, som handlägger och av
gör ärenden vilka ankommer på tjänstemanna
nämnd och som bl.a. gäller tjänstemän inom 
utrikesförvaltningen. Det föreslås att momen
tets 2 punkt, som gäller tjänstemän inom 
utrikesförvaltningen, ändras och att till para
grafen fogas ett nytt 2 mom. med stöd av vilket 
ärenden som gäller tjänstemän anställda inom 
utrikesförvaltningen handläggs och avgörs av 
en tjänstemannanämnd i anslutning till utrikes
ministeriet. Denna nämnd skall handlägga 
ärenden som gäller alla tjänstemän vid utrikes
ministeriet och inom hela utrikesförvaltningen, 
med undantag av statssekreterare, understats
sekreterare, avdelningschefer, inspektör vid ut
rikesförvaltningen och tjänstemannaställföre
trädaren för den nordiska samarbetsministern. 
På grund av utrikesförvaltningens speciella 
natur är det nödvändigt att handlägga ärenden 
som gäller disciplin och uppsägningar inom 
utrikesförvaltningen i en särskild nämnd. 

87 §. Enligt paragrafen får på myndighetens 
vägnar besvär anföras av disciplinombudet 
över ett beslut av tjänstemannanämnd vid 
ämbetsverk i disciplinärt ärende eller i ett 

ärende som gäller uppsägning, och av justitie
kanslern i statsrådet eller av tjänsteman som 
förordnats av honom samt av riksdagens justi
tieombudsman eller av tjänsteman som han 
förordnat över beslut av allmänna tjänsteman
nanämnden. Med tanke på tillsynen över 
lagligheten i tjänsteutövningen föreslås en så
dan ändring av 87 § att justitiekanslern i 
statsrådet eller en tjänsteman som förordnats 
av honom samt riksdagens justitieombudsman 
eller en tjänsteman som han förordnat skall få 
anföra besvär även över ett beslut av tjänste
mannanämnder vid ämbetsverk. Dessutom 
föreslås på ovan anförda grunder att till 87 § 
fogas ett nytt 2 mom., med stöd av vilket 
justitiekanslern i statsrådet och riksdagens jus
titieombudsman i enskilda fall skulle kunna 
förordna disciplinombudet att söka ändring i 
ett beslut av en tjänstemannanämnd vid ett 
ämbetsverk i ett disciplinärt ärende eller i ett 
ärende som gäller uppsägning. 

1.2. Lagen om statsbudgeten 

7 a§. Tilllagen föreslås bli fogad en ny 7 a§. 
För en omfördelning av personalresurserna 
föreslås paragrafen möjliggöra överföring av 
anslag som är avsedda för verksamheten att 
användas av ett annat ämbetsverk för motsva
rande utgifter som föranleds av dess verksam
het. 

Överföringen av anslag får inte med stöd av 
det föreslagna stadgandet genomföras på ett 
sätt som t.ex. då anslaget ändras till ett fast 
anslag eller ett reservationsanslag förutsätter 
att anslaget överskrids eller på ett sätt som 
skulle förutsätta att tjänster som specificeras i 
budgeten överförs till ett annat ämbetsverk 
eller indras. Då anslag överförs bör den del av 
anslaget överföras som är nödvändig för ge
nomförande av personalregleringen. Utöver de 
egentliga personalanslagen kan alltså andra 
anslag som anvisats för ämbetsverkets verk
samhet, t.ex. inventarieanslag, överföras, om 
överföringen är nödvändig för att personalen 
skall kunna arbeta i den nya enheten. Ett 
nettobudgeterat anslag kan överföras till ett 
annat ämbetsverk endast om det överlåtande 
ämbetsverket har motsvarande penningbelopp 
på utgiftssidan i budgeten. 

Avsikten är att genom förordning stadga att 
anslagen överförs utan ändring av specialbud
geten för finansåret i fråga från det moment 
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under vilket de har anvisats att användas av 
det ämbetsverk till vilket personalresurserna 
styrs. Anslaget kvarstår under det moment där 
det är i budgeten. Rätten att använda anslaget 
och maximiantalet anställda fördelas mellan 
det överlåtande och mottagande ämbetsverket. 
Ändringar som gäller överföringen av anslagets 
användning och maximiantalet anställda skall 
ingå i följande budgetproposition. 

Maximiantalet anställda ingår i budgetpro
positionen för 1992 angående huvudtiteln för 
hela förvaltningsområdet i beslutsdelen av mo
tiveringen till huvudtiteln samt angående avlö
ningsmomenten (Ol.) och vissa andra konsum
tionsutgiftsmoment i deras beslutsdelar. Dessa 
maximiantal är bindande. Rätten att omvända 
maximiantalet anställda skall då anslagen över
förs att användas av ett annat ämbetsverk 
ändras så att det sammanlagda maximiantalet 
anställda inte ökar i de punkter i budgeten som 
ändringen gäller. 

De personalregleringar som genomförs med 
hjälp av överföring av användningen av anslag 
och ändringar i maximiantalet anställda görs 
under finansåret, om det föreligger oundgäng
liga behov därtill. Avsikten är emellertid inte 
att mellan olika ministeriers förvaltningsområ
den företa så omfattande omorganiseringar av 
anslag och personal att de skulle innebära en 
omvärdering av den verksamhetspolitik som 
riksdagen godkänt för förvaltningen. Avsikten 
är inte heller att inom ett förvaltningsområde 
genomföra arrangemang som skulle äventyra 
skötseln av samhälleligt betydande uppgifter 
eller ändra förvaltningsområdets centrala verk
samhetslinjer. Avsikten är att ministerierna på 
anmodan skall ge det riksdagsutskott som 
behandlar förvaltningsområdets ärenden en ut
redning om de anslagsöverföringar som företa
gits inom förvaltningsområdet. Utredning över 
regleringar som företagits över gränserna mel
lan förvaltningsområdena skall ges av finans
ministeriet. Riksdagen kan informeras om 
överföringarna även vid en lämplig tidpunkt i 
samband med budgetproceduren. 

Ministerierna skall underrätta finansminis
teriet om behov att minska personalen och 
behov av mera personal i de fall då regleringar 
inte kan genomföras inom förvaltningsområ
det. 

Om inrättande, indragning och överföring av 
tjänster stadgas i statstjänstemannalagen. Är 
tjänsten inte vakant, kan den överföras endast 
med samtycke av tjänstemannen. På statens 
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personal i arbetsavtalsförhållande tillämpas la
gen om arbetsavtal (320/70). En uppgift i 
arbetsavtalsförhållande inrättas och indras inte 
och den kan inte heller överföras från ett 
ämbetsverk till ett annat. Den föreslagna möj
ligheten att överföra anslag avsedda för verk
samheten att användas av ett annat ämbetsverk 
kan anses förbättra den faktiska anställnings
tryggheten för personal i både tjänste- och 
arbetsavtalsförhållande, eftersom personalen 
oberoende av anställningsförhållande i enlighet 
med möjligheterna erbjuds tillfälle att flytta 
över till det ämbetsverk som skall få använda 
anslagen. 

2. Ikraftträdande 

Lagarna föreslås träda i kraft den l mars 
1992. Begränsningen av tjänsteregleringar, en
ligt vilken nya tjänster får inrättas endast med 
anslag som frigörs genom indragningar, upp
hävs dock först när ämbetsverket övergår till 
resultatstyrning och omkostnadsbudgetering. 

3. Lagstiftningsordning 

Enligt 70 § l mom. regeringensformen får 
anslag som upptagits i statsbudgeten inte över
föras från en av riksdagen särskilt för sig 
godkänd del av statsbudgeten till en annan del 
därav. Paragrafen har ändrats genom den lag 
om ändring av VI kap. Regeringsformen för 
Finland som träder i kraft den l mars 1992. 
Enligt 70 § 2 mom. som träder i kraft vid 
nämnda tidpunkt får anslag inte flyttas från en 
punkt i budgeten till en annan, om inte detta 
tillåts i budgeten. Genom lag kan likväl tillåtas 
överföring av ett anslag till en punkt som har 
nära samband med anslagets ändamål. Efter
som stiftandet av lagar som möjliggör överfö
ring av anslag till ett annat ämbetsverk och 
tjänsteregleringar även mellan ämbetsverk 
inom olika ministeriers förvaltningsområden 
inte efter den l mars 1992 innebär någon 
avvikelse från regeringsformens stadganden, 
föreslås den nu aktuella lagen om ändring av 
statstjänstemannalagen och lagen om ändring 
av lagen om statsbudgeten bli stiftade i den 
ordning som stadgas i 66 § riksdagsordningen. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 
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l. 
Lag 

om ändring av statstjänstemannalagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86) 6 § 4 och 5 mom. och 8 a§, 

sådana de lyder i lag av den 3 augusti 1990 (673/90), 
ändras 5 §, 6 § l mom., 7 och 8 §§, 67 § 2 mom., 74 § l mom. 2 punkten och 87 §, 
av dessa lagrum 5 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 24 november 1989 

(1009/89) och 8 § sådan den lyder i nämnda lag av den 3 augusti 1990, samt 
fogas till 74 § ett nytt 2 mom. som följer: 

5 § 
Tjänster kan inrättas med anslag som står till 

förfogande för avlöningar. 
Följande tjänster får dock inte inrättas, om 

inte varje särskild tjänst blivit specificerad i 
statsbudgeten: 

l) tjänsten som kanslichef vid republikens 
presidents kansli, 

2) tjänsterna som justitiekansler i statsrådet, 
som justitiekanslersadjoint samt som kanslichef 
vid justitiekanslersämbetet, 

3) tjänster som regeringsråd och finansråd 
vid ett ministerium samt motsvarande och 
högre tjänster vid ett ministerium, 

4) tjänster som statssekreterare, understats
sekreterare samt utrikesråd och tjänster som 
motsvarar denna inom utrikesförvaltningen, 

5) domartjänster som avses i 15 kap., 
6) tjänster som chef för ett ämbetsverk som 

lyder direkt under ett ministerium med undan
tag av tjänster om vilka stadgas genom förord
ning, samt 

7) generals- och amiralstjänster. 

6 § 
De tjänster som nämns i 5 § 2 mom. inrättas 

och indras genom beslut av statsrådet. Övriga 
tjänster inrättas och indras genom beslut av 
ämbetsverket, om inte något annat stadgas 
genom förordning. När en tjänst inrättas skall 
bestämmas om tjänstebenämningen och löne
klassen eller om någon annan grund enligt 
vilken avlöningen i tjänsten bestäms. En tjänst 
inrättas som tjänst med grundlön eller som 
tjänst med avtalslön. En tjänst som har blivit 
överflödig skall dras in. 

7 § 
Benämningen på andra tjänster än de som 

nämns i 5 § 2 mom. får vid behov ändras 

genom beslut av ämbetsverket, om inte något 
annat stadgas genom förordning. Området, 
undervisningsområdet eller arbetsuppgifterna 
för en tjänst som för undervisning eller forsk
ning inrättats vid en högskola eller någon 
annan läroanstalt får likaså ändras genom 
beslut av ämbetsverket, om inte något annat 
stadgas genom förordning. 

8§ 
En tjänst kan överföras till en annan enhet 

vid samma ämbetsverk än den som den har 
inrättats vid, och en tjänst som inte nämns i 5 § 
2 mom. även till ett annat ämbetsverk. När en 
tjänst överförs till ett annat ämbetsverk skall 
ett behövligt anslag överföras till ämbetsverkets 
förfogande så som stadgas i 7 a § lagen om 
statsbudgeten. Är tjänsten inte vakant, kan den 
överföras endast med samtycke av tjänsteman
nen. 

Tjänster som nämns i 5 § 2 mom. överförs 
inom samma ämbetsverk och andra tjänster 
överförs till ett ämbetsverk inom ett annat 
ministeriums förvaltningsområde genom beslut 
av statsrådet. 

Tjänster som inte nämns i 5 § 2 mom. 
överförs inom samma ämbetsverk genom be
slut av ämbetsverket, om inte något annat 
stadgas genom förordning. En tjänst överförs 
genom beslut av ministeriet till ett annat 
ämbetsverk inom samma ministeriums förvalt
ningsområde. 

67 § 

Vad som stadgas i 6 § 3 mom., 12 och 14 §§, 
27 § l mom., 33 § l och 2 mom., 50 § 2 mom., 
57-61 §§, 65 § 2 mom. 4 punkten och 98 § 
samt i 8 och lO kap. gäller inte domartjänster 
eller domare. 
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74 § 
Allmänna tjänstemmanämnden finns i an

slutning till statsrådets kansli. Nämnden hand
lägger och avgör ärenden som enligt denna lag 
ankommer på tjänstemannanämnd och som 
gäller: 

2) statssekreterare, understatssekreterare och 
avdelningschef inom utrikesförvaltningen samt 
inspektör vid utrikesförvaltningen och tjänste
mannaställföreträdaren för den nordiska sam
arbetsministern; 

Ärenden som gäller tjänstemän inom utrikes
förvaltningen, med undantag av tjänstemän 
som avses i l mom. 2 punkten, handläggs och 
avgörs av en tjänstemannanämnd i anslutning 
till utrikesministeriet. Angående nämnden gäl
ler i tillämpliga delar vad som stadgas om 
tjänstemannanämnderna vid ämbetsverk. 

87 § 
Ändring i en tjänstemannanämnds beslut i 

ett ärende som gäller disciplin eller uppsägning 
får sökas genom besvär hos högsta förvalt
ningsdomstolen enligt lagen om ändringssökan
de i förvaltningsärenden. Besvärsrätt har i ett 
disciplinärt ärende svaranden och i ett ärende 

som gäller uppsägning den tjänsteman som 
framställt rättelseyrkandeL På myndighetens 
vägnar får besvär anföras av disciplinombudet 
över beslut av en tjänstemannanämnd vid ett 
ämbetsverk i disciplinära ärenden eller i ären
den som gäller uppsägning samt av de tjänste
män som nämns i 83 § 2 mom. över beslut av 
en tjänstemannanämnd vid ett ämbetsverk och 
över beslut av allmänna tjänstemannanämn
den. Sistnämnda tjänstemäns besvärstid räknas 
från det beslutet fattades. 

Justitiekanslern i statsrådet och riksdagens 
justitieombudsman kan i enskilda fall förordna 
disciplinombudet att i ett ärende som gäller 
disciplin eller uppsägning söka ändring i ett 
beslut av en tjänstemannanämnd vid ett äm
betsverk. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
Det upphävda 4 mom. i 6 § i statstjänste

mannalagen tillämpas till den del det gäller 
inrättande av tjänster med anslag som frigörs 
genom indragning fortfarande i de ämbetsverk 
för vilka under ett omkostnadsmoment inte 
anvisas anslag för de utgifter som föranleds av 
verksamheten. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen för
utsätter får vidtas innan den träder i kraft. 
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2. 
Lag 

om ändring av lagen om statsbudgeten 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen den 13 maj 1988 om statsbudgeten (423/88) en ny 7 a§ som följer: 

7 a§ 

Överföring av anslag till andra ämbetsverk 

Anslag som är avsedda för ett ämbetsverks 
eller en inrättnings verksamhet kan så som 
närmare stadgas genom förordning för omför
delning av personalresurserna överföras till ett 
annat ämbetsverk för att användas för motsva
rande utgifter för detta ämbetsverks verksam
het. 

Helsingfors den 31 januari 1992 

Om överföring av anslag till ett ämbetsverk 
inom samma ministeriums förvaltningsområde 
beslutar ministeriet och om överföring till ett 
ämbetsverk inom ett annat ministeriums för
valtningsområde statsrådet vid föredragning 
från finansministeriet. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
Åtgärder som verkställigheten av lagen för

utsätter får vidtas innan den träder i kraft. 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Finansminister lira Viinanen 
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Bilaga 

Lag 
om ändring av statstjänstemannalagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86) 6 § 4 och 5 mom. och 8 a§, 

sådana de lyder i lag av den 3 augusti 1990 (673/90), 
ändras 5 §, 6 § l mom., 7 och 8 §§, 67 § 2 mom., 74 § l mom. 2 punkten och 87 §, 
av dessa lagrum 5 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 24 november (1009/89) 

och 8 § sådan den lyder i nämnda lag av den 3 augusti 1990, samt 
fogas till 74 § ett nytt 2 mom. som följer: 

Gällande lydelse 

5 § 
Tjänster kan inrättas med anslag som står till 

förtagande för avlöningar. I de motiveringar i 
budgetpropositionen som avses i 8 lagen om 
statsbudgeten (423/88) skall anges antalet tjäns
ter som huvudsyssla vilka skall inrättas samt 
det huvudsakliga uppgiftsområdet för dem, om 
de inte med stöd av 2 mom. skall specificeras i 
statsbudgeten. 

Följande tjänster samt tjänster som till tjäns
teställningen motsvarar dem eller högre tjänster 
får dock inte inrättas, om inte varje särskild 
tjänst blivit specificerad i statsbudgeten: 

l) tjänsten som kanslichef vid republikens 
presidents kansli, 

2) tjänsterna som justitiekansler i statsrådet 
och justitiekanslersadjoint samt som kanslichef 
och referendarieråd vid justitiekanslersämbetet, 

3) tjänsterna som byråchef vid ett ministe
rium samt motsvarande och högre tjänster vid 
ett ministerium som regeringsråd, undervis
ningsråd, lagstiftningsråd och andra motsva
rande tjänster vid ministerium, 

4) tjänsterna som statssekreterare, under
statssekreterare, utrikesråd och legationsråd 
inom utrikesförvaltningen, 

5) domartjänster som avses i 15 kap., 
6) tjänsterna som generaldirektör, överdirek

tör, avdelningschef och annan ledamot av cent
ralt ämbetsverk samt tjänsterna som chef för 
distrikt som lyder under ett centralt ämbetsverk, 

7) tjänsterna som landshövding, länsråd och 
avdelningschef vid en länsstyrelse och som lands
kamrer, 

8) tjänsterna som chefer för andra under ett 
ministerium direkt lydande ämbetsverk, 

Föreslagen lydelse 

5 § 
Tjänster kan inrättas med anslag som står till 

förfogande för avlöningar. 

Följande tjänster får dock inte inrättas, om 
inte varje särskild tjänst blivit specificerad i 
statsbudgeten: 

l) tjänsten som kanslichef vid republikens 
presidents kansli, 

2) tjänsterna som justitiekansler i statstådet, 
som justitiekanslersadjoint samt som kanslichef 
vid justitiekanslersämbetet, 

3) tjänster som regeringsråd och finansråd 
vid ett ministerium samt motsvarande och 
högre tjänster vid ett ministerium, 

4) tjänster som statssekreterare, understats
sekreterare samt utrikesråd och tjänster som 
motsvarar denna inom utrikesförvaltningen, 

5) domartjänster som avses i 15 kap., 
6) tjänster som chef för ett ämbetsverk som 

lyder direkt under ett ministerium med undan
tag av tjänster om vilka stadgas genom förord
ning, samt 

7) generals- och amiralstjänster. 
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Gällande lydelse 

9) generals- och amiralstjänsterna samt tjäns
terna som överste och kommodor, samt 

10) tjänsterna som kansler, professor, överbib
liotekarie, biträdande professor och förvaltnings
direktör vid en högskola. 

6 § 
En tjänst skall inrättas genom förordning. I 

förordningen skall alltid stadgas om tjänstebe
nämningen och löneklassen eller annan grund 
enligt vilken avlöningen i tjänsten bestäms. 
Tjänsten inrättas som tjänst med grundlön eller 
med avtalslön. 

Om en tjänst har blivit överflödig, skall den 
dras in. Tjänster skall dras in genom förordning. 
Anslag i statsbudgeten som härigenom frigörs 
får utan hinder av 70 regeringsformen användas 
för inrättande av andra än i 5 § 2 mom. angivna 
tjänster vid samma ämbetsverk eller vid ett annat 
ämbetsverk inom samma ministeriums förvalt
ningsområde så som närmare stadgas genom 
förordning. Anslag som frigörs genom indrag
ning av högskoletjänster kan dock inte användas 
för inrättande av en tjänst vid ett annat ämbets
verk. 

Då anslag som frigörs genom indragning av en 
tjänst används till inrättandet av en tjänst vid ett 
annat ämbetsverk eller vid en sådan enhet inom 
samma ämbetsverk för vilken anslag upptas 
under ett särskilt moment i statsbudgeten, skall 
anslagen överföras till det andra ämbetsverket 
eller den andra enheten för att användas så som 
närmare stadgas genom förordning. 

7 § 
Benämningen på en tjänst får vid behov 

ändras genom förordning. Likaså får genom 
förordning undervisningsområdet eller arbets
uppgifterna ändras för en tjänst som för 
undervisning eller forskning inrättats vid en 
högskola eller annan läroanstalt. 

Vad som stadgas i l mom. gäller inte i 5 § 2 
mom. nämnda tjänster, med undantag av tjänster 
som professor eller biträdande professor. 

Föreslagen lydelse 

6 § 
De tjänster som nämns i 5 § 2 mom. inrättas 

och indras genom beslut av statsrådet. Övriga 
tjänster inrättas och indras genom beslut av 
ämbetsverket, om inte något annat stadgas 
genom förordning. När en tjänst inrättas skall 
bestämmas om tjänstebenämningen och löne
klassen eller om någon annan grund enligt 
vilken avlöningen i tjänsten bestäms. En tjänst 
inrättas som tjänst med grundlön eller som 
tjänst med avtalslön. En tjänst som har blivit 
överflödig skall dras in. 

(4 mom. upphävs) 

(5 mom. upphävs) 

7 § 
Benämningen på andra tjanster än de som 

nämns i 5 § 2 mom. får vid behov ändras genom 
beslut av ämbetsverket, om inte något annat 
stadgas genom förordning. Området, undervis
ningsområdet eller arbetsuppgifterna för en 
tjänst som för undervisning eller forskning 
inrättats vid en högskola eller någon annan 
läroanstalt får likaså ändras genom beslut av 
ämbetsverket, om inte något annat stadgas 
genom förordning. 
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Gällande lydelse 

8 § 
En tjänst kan utan hinder av 70 regeringsfor

men överföras till en annan enhet vid samma 
ämbetsverk än den som den har inrättats vid 
eller till ett annat ämbetsverk inom samma 
ministeriums förvaltningsområde. Är tjänsten 
inte vakant, kan den överföras endast med 
samtycke av tjänstemannen. Då en tjänst över
förs till ett annat ämbetsverk eller till en sådan 
enhet inom samma ämbetsverk för vilken 
anslag upptas under ett särskilt moment i 
statsbudgeten, skall löneauslaget för tjänsten 
överföras till det andra ämbetsverket eller till 
den andra enheten för att användas så som 
närmare stadgas genom förordning. Tjänsten 
skall i dessa fall överföras genom förordning. 
Om överföring av en tjänst inom samma 
ämbetsverk beslutar i övriga fall respektive 
ministerium såvida inte något annat stadgas 
genom förordning i fråga om vissa tjänster. 

Statdgandena i l mom. gäller inte en tjänst 
som avses i 5 § 2 mom. Vad som stadgas i l 
mom. om överföring av en tjänst till ett annat 
ämbetsverk gäller inte högskoletjänster. 

8 a § 
Utan hinder av vad som ovan stadgas om 

inrättande och indragning av tjänster genom 
förordning, om ändring av benämningen på 
tjänster eller av undervisningsområdet eller ar
betsuppgifterna för tjänster genom förordning 
samt om överföring av tjänster genom ministe
riebeslut, inrättas och indras tjänster av de 
ämbetsverk som nämns nedan. Detta gäller dock 
inte tjänster som nämns i 5 § 2 mom. Å"mbets
verket får också ändra tjänstebenämningarna 
samt undervisningsområdet och arbetsuppgifter
na för tjänsterna ävensom överföra tjänster. 

Ambetsverken är 
l) ministerierna och justitiekanslersämbetet, 
2) högskolorna, 
3) Statens utvecklingscentral, 
4) Teknologiska utvecklingscentralen, 
5) strålsäkerhetscentralen, 

Föreslagen lydelse 

8 § 
En tjänst kan överföras till en annan enhet vid 

samma ämbetsverk än den som den har inrättats 
vid, och en tjänst som inte nämns i 5 § 2 mom. 
även till ett annat ämbetsverk. När en tjänst 
överförs till ett annat ämbetsverk skall ett 
behövligt anslag överföras till ämbetsverkets 
förfogande så som stadgas i 7 a § lagen om 
statsbudgeten. Är tjänsten inte vakant, kan den 
överföras endast med samtycke av tjänsteman
nen. 

Tjänster som nämns i 5 § 2 mom. överförs 
inom samma ämbetsverk och andra tjänster 
överförs till ett ämbetsverk inom ett annat 
ministeriums förvaltningsområde genom beslut 
av statsrådet. 

Tjänster som inte nämns i 5 § 2 mom. överförs 
inom samma ämbetsverk genom beslut av äm
betsverket, om inte något annat stadgas genom 
förordning. En tjänst överförs genom beslut av 
ministeriet till ett annat ämbetsverk inom samma 
ministeriums förvaltningsområde. 

8 a § 
(upphävs) 
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Gällande lydelse 

6 J länsstyrelsen i Mellersta Finlands län, 
7 J tullverket, 
8 J statistikcentralen, 
9 J statskontoret, 
JO J jordbruksstyrelsen och distriktsförvalt

ningen under den, 
Il J lantmäteristyrelsen och distriktsförvalt-

ningen under den, 
12J vägverket, 
13 J patent- och registerstyrelsen, 
14 J sjöfartsverket, 
15 J arbetskraftsdistriktens byråer och arbets

kraftsbyråerna, 
16 J bostadsstyrelsen och 
17 J de statliga forskningsinstitut som anges 

genom förordning. 
Utrikesministeriet inrättar, drar in och ändrar 

benämningarna på de tjänster inom utrikesför
valtningen som avses i l mom. 

Om förutsättningarna för beslut som avses i 
denna paragraf stadgas närmare genom förord
ning. 

En tjänst som avses i l mom. skall likväl 
överföras, indras eller inrättas genom beslut av 
ministeriet i de fall då tjänsten överförs till ett 
annat ämbetsverk eller då för inrättandet av en 
ny tjänst används anslag som frigörs genom 
indragning av en tjänst vid något annat ämbets
verk. 

Föreslagen lydelse 

67 § 

Vad som stadgas i 6 § 3 mom., 12, 14 och 
27 §§, 33 § l och 2 mom., 50§ 2 mom., 
57-61 §§, 65 § 2 mom. 4 punkten och 98 § 
samt i 8 och 10 kap. gäller inte domartjänster 
eller domare. 

74 § 
Allmänna tjänstemannanämnden finns i an

slutning till statsrådets kansli. Nämnden hand
lägger och avgör ärenden som enligt denna lag 
ankommer på tjänstemannanämnd och som 
gäller: 

2) tjänstemän inom utrikesförvaltningen, 

Vad som stadgas i 6 § 3 mom., 12 och 14 §§, 
27 § l mom., 33 § l och 2 mom., 50 § 2 mom., 
57-61 §§, 65 § 2 mom. 4 punkten och 98 § 
samt i 8 och 10 kap. gäller inte domartjänster 
eller domare. 

74 § 
Allmänna tjänstemannanämnden finns i an

slutning till statsrådets kansli. Nämnden hand
lägger och avgör ärenden som enligt denna lag 
ankommer på tjänstemannanämnd och som 
gäller: 

2) statssekreterare, understatssekreterare och 
avdelningschef inom utrikesförvaltningen samt 
inspektör vid utrikesförvaltningen och tjänste
mannaställföreträdaren för den nordiska samar
betsministern, 
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Gällande lydelse 

87 § 
Ändring i en tjänstemannanämds beslut i ett 

ärende som gäller disciplin eller uppsägning får 
sökas genom besvär hos högsta förvaltnings
domstolen på det sätt som stadgas i lagen om 
ändringssökande i förvaltningsärenden. Be
svärsrätt har i ett disciplinärt ärende svaranden 
och i ett ärende som gäller uppsägning den 
tjänsteman som framställt rättelseyrkandet På 
myndighetens vägnar får besvär anföras av 
disciplinombudet över ett beslut av tjänsteman
nanämnd vid ämbetsverk i disciplinärt ärende 
eller i ett ärende som gäller uppsägning, och av 
de tjänstemän som nämns i 83 § 2 mom. över 
beslut av allmänna tjänstemannanämnden. De
ras besvärstid räknas från det beslutet fattades. 

3 312102R 

Föreslagen lydelse 

Xrenden som gäller tjänstemän inom utrikes
förvaltningen, med undantag av tjänstemän som 
avses i l mom. 2 punkten, handläggs och avgörs 
av en tjänstemannanämnd i anslutning till utri
kesministeriet. Angående nämnden gäller i til
lämpliga delar vad som stadgas om tjänsteman
nanämnderna vid ämbetsverk. 

87 § 
Ändring i en tjänstemannanämnds beslut i 

ett ärende som gäller disciplin eller uppsägning 
får sökas genom besvär hos högsta förvaltnings
domstolen enligt lagen om ändringssökande i 
förvaltningsärenden. Besvärsrätt har i ett disci
plinärt ärende svaranden och i ett ärende som 
gäller uppsägning den tjänsteman som fram
ställt rättelseyrkandet På myndighetens vägnar 
får besvär anföras av disciplinombudet över 
beslut av en tjänstmannanämnd vid ett ämbets
verk i disciplinära ärenden eller i ärenden som 
gäller uppsägning samt av de tjänstemän som 
nämns i 83 § 2 mom. över beslut av en tjänste
mannanämnd vid ett ämbetsverk och över beslut 
av allmänna tjänstemannanämnden. Sistnämnda 
tjänstemäns besvärstid räknas från det beslutet 
fattades. 

Justitiekanslern i statsrådet och riksdagens 
justitieombudsman kan i enskilda fall förordna 
disciplinombudet att i ett ärende som gäller 
disciplin eller uppsägning söka ändring i ett 
beslut av en tjänstemannanämnd vid ett ämbets
verk. 

Denna lag träder i kraft den 
199. 

Det upphävda 4 mom. i 6 § statstjänsteman
nalagen tillämpas till den del det gäller inrättan
de av tjänster med anslag som frigörs genom 
indragning fortfarande i de ämbetsverk för vilka 
under ett omkostnadsmoment inte anvisas anslag 
för de utgifter som föranleds av verksamheten. 

Atgärder som verkställigheten av lagen förut
sätter får vidtas innan den träder i kraft. 
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2. 
Lag 

om ändring av lagen om statsbudgeten 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas tilllagen den 13 maj 1988 om statsbudgeten (423/88), en ny 7 a § som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

7a§ 7a§ 

Överföring av anslag till andra ämbetsverk 

- - - - - - - - - - - - - - Anslag som är avsedda för ett ämbetsverks 
eller en inrättnings verksamhet kan så som 
närmare stadgas genom förordning för omfördel
ning av personalresurserna överföras till ett 
annat ämbetsverk för att användas för motsva
rande utgifter för detta ämbetsverks verksamhet. 

Om överföring av anslag till ett ämbetsverk 
inom samma ministeriums förvaltningsområde 
beslutar ministeriet och om överföring till ett 
ämbetsverk inom ett annat ministeriums förvalt
ningsområde statsrådet vid föredragning från 
finansministeriet. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
Åtgärder som verkställigheten av lagen förut

sätter får vidtas innan den träder i kraft. 


