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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av 2 § i lagen om statsrådet och av 1 § i 
arkivlagen 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det att det till 
lagen om statsrådet fogas en bestämmelse om 
statsrådets och ministeriernas gemensamma 
förvaltnings- och sakkunnigtjänster. Statsrå-
dets kansli ska ansvara för dessa uppgifter. 
Statsrådets kansli ska styra och samordna 
tillvägagångssätten med avseende på de ge-
mensamma förvaltnings- och sakkunnigtjäns-
terna. 

Statsrådets och ministeriernas gemensam-
ma förvaltnings- och sakkunnigtjänster utgör 
en ny uppgiftshelhet i statsrådet. Helheten är 
till för att stöda utförandet av de uppgifter 
som hör till ministeriernas ansvarsområden. 
Uppgifterna gäller framför allt att sköta stats-
rådets och ministeriernas interna förvaltning. 
De gemensamma förvaltnings- och sakkun-
nigtjänsterna kan ordnas gemensamt och en-
hetligt. När ett enda ministerium sköter dessa 
uppgifter effektiviseras verksamheten och 
främjas utvecklandet av gemensamma förfa-
randen.  

Avsikten med propositionen är att skapa ett 
nytt sätt att sköta statsrådets gemensamma 

förvaltning mellan de uppgifter som samlas 
vid statsrådets kansli och ministeriernas för-
valtning. Avsikten är att stärka statsrådets 
verksamhet genom att uppgifter och funktio-
ner som stöder utförandet av alla ministeriers 
uppgifter i fortsättningen centraliseras och 
tillämpar gemensamma handlingsmodeller 
och processer. Statsrådets och ministeriernas 
gemensamma förvaltnings- och sakkunnig-
tjänster som avses i propositionen förbättrar 
möjligheterna att samordna beredningen och 
behandlingen av ärenden i statsrådet. 

I denna proposition föreslås det att det ska 
föreskrivas att statsrådet och ministerierna 
utgör en arkivbildare. Propositionen hänför 
sig till budgetpropositionen för 2015 och av-
ses bli behandlad i samband med den. Avsik-
ten är att de budgetpropositioner som hör 
samman med denna proposition ska över-
lämnas som en komplettering av budgetpro-
positionen.  

Lagarna avses träda i kraft den 1 mars 
2015. 

 
————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
1  Nuläge 

1.1 Lagstiftning 

Lagen om statsrådet 

Den första lagen om statsrådet (78/1922) 
gavs år 1922. Lagens ursprungliga rubrik var 
lag om ministeriernas i statsrådet antal och 
allmänna verksamhetsområde. Samtidigt 
gavs också lagen om ärendenas handläggning 
i statsrådet och dess ministerier (79/1922). 
Rubriken ändrades genom en lag 
(1120/1993) som trädde i kraft vid ingången 
av 1994. I det sammanhanget upphävdes 
också lagen om ärendenas handläggning i 
statsrådet och dess ministerier (79/1922). Vi-
dare reviderades bestämmelserna om behö-
righetsfördelningen mellan statsrådets all-
männa sammanträde och ministerierna samt 
bestämmelserna om ministeriernas beslutan-
derätt (RP 184/1992 rd). Till följd av refor-
men överfördes ett flertal ärenden från stats-
rådets allmänna sammanträde till ministeri-
erna för avgörande. 

Följande större ändringar i lagen om stats-
rådet gjordes genom en lag som utfärdades 
1995 (977/1995) i syfte att göra statsrådets 
organisation mer flexibel och förbättra dess 
verksamhetsförutsättningar så att det blev 
möjligt att genom förordning bestämma mi-
nisteriernas namn och verksamhetsområden 
(RP 306/1994 rd). Lagen om statsrådet av år 
1993 har ändrats bland annat genom en lag 
(145/2000) som hade samband med att 
grundlagen trädde i kraft år 2000 och genom 
en lag (540/2000) som handlade om flytt-
ningen av EU-sekretariatet i statsrådet från 
utrikesministeriet till statsrådets kansli.  

Den gällande lagen om statsrådet 
(175/2003) utfärdades år 2003. Lagen utfär-
dades som en ny lag genom vilken lag 
78/1922 upphävdes. I den gällande lagen 
sammanställs de viktigaste bestämmelserna 
om statsrådets organisation och indelning i 
ansvarsområden samt om avgörandet av 
ärenden och om beslutsordningen vid stats-
rådets allmänna sammanträde och i ministe-
rierna. I samband med att lagen utfärdades 

reviderades även reglementet för statsrådet i 
sin helhet.  

Syftet med revideringen år 2003 var enligt 
regeringens proposition om saken (RP 
270/2002 rd) att förtydliga lagstiftningen om 
statsrådet och att avhjälpa vissa brister i den 
dåvarande lagstiftningen. Utgångspunkten 
var den att de viktigaste organisatoriska be-
stämmelserna om statsrådet och likaså om 
grunderna för behörighetsfördelningen mel-
lan statsrådets allmänna sammanträde och 
ministerierna samt för behörighetsfördel-
ningen inom ministerierna klart skulle fram-
gå av lagen om statsrådet. Syftet var likaså 
att det på lagnivå skulle föreskrivas om hu-
vudpunkterna i statsrådets beslutsförfarande.  

Syftet med revideringen år 2003 var dess-
utom att – i första hand genom statsrådets in-
terna beslut – sammanjämka å ena sidan för-
utsättningarna för en flexibel utveckling av 
statsrådets organisation och verksamhet och 
å andra sidan det i samband med grundlags-
reformen aktualiserade, i sista hand från 
rättsstatsprincipen härledda kravet att ut-
övandet av offentlig makt ska vara baserat på 
lag. 

Som en följd av revideringen år 2003 var 
en central förändring för ministerierna att 
ministerierna efter revideringen har listats i 
lagen om statsrådet. I regeringens proposition 
om revideringen konstateras att det är nöd-
vändigt att benämningarna fastställs på lag-
nivå t.ex. då ministerierna bemyndigas att ut-
färda förordningar eller då det föreskrivs om 
andra uppgifter som innebär utövande av of-
fentlig makt. I regeringens proposition kon-
stateras även att en flexibel reglering av mi-
nisterierna på förordningsnivå eftersträvades 
i samband med 1995 års reform, men att det-
ta inte kunde genomföras i praktiken efter-
som inrättande och indragning av ministerier 
samt överföring av behörighet mellan mini-
sterierna i varje fall förutsätter lagändringar.  

I 1 kap. i den gällande lagen om statsrådet 
finns bestämmelser om statsrådets organisa-
tion och indelning i ansvarsområden. I 1 § i 
lagen om statsrådet föreskrivs om statsrådets 
organisation. I bestämmelsen nämns de mini-
sterier som hör till statsrådet, och dessutom 
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föreskrivs där om justitiekanslersämbetet vid 
statsrådet.  

I 2 § i lagen om statsrådet finns bestäm-
melser om bemyndigandet att utfärda förord-
ning om ministeriernas ansvarsområden och 
om fördelningen av ärendena mellan dem 
samt om samarbetet ministerierna emellan. 
Enligt paragrafens 1 mom. utfärdas bestäm-
melser om ministeriernas ansvarsområden 
och om fördelningen av ärendena mellan 
dem genom lag eller genom förordning av 
statsrådet. Enligt paragrafens 2 mom. ska 
ministerierna vid behov samarbeta vid be-
redningen av ärenden. Enligt bestämmelsen 
svarar det ministerium till vars ansvarsområ-
de ärendet huvudsakligen hör för ordnandet 
av samarbetet. 

I detaljmotiveringen till 2 § i lagen om 
statsrådet (RP 270/2002 rd) konstateras att 
möjligheten att reglera saken genom lag med 
tanke på bestämmelsens informativitet och 
tydlighet nämns uttryckligen, eftersom det i 
speciallagstiftning finns uppgiftsbestämmel-
ser varav framgår vilket ministerium som är 
behörigt. Det är då fråga t.ex. om ministeriets 
rätt att utfärda förordning eller om en uppgift 
som innebär att ministeriet utövar offentlig 
makt. I regeringens proposition konstateras 
dessutom att riksdagen fortfarande har möj-
lighet att också i andra situationer reglera 
ministeriernas ansvarsområden på lagnivå. 
Det är också klart att inrättandet av ett helt 
nytt ministerium i praktiken skulle förutsätta 
bestämmelser på lagnivå. 

I samband med att riksdagen år 1995 god-
kände en reform som innebar att statsrådets 
organisation blev flexiblare (RP 306/1994 rd) 
godkände riksdagen ett uttalande (RSV 
14/1995 rd) om att sådana ändringar av mini-
steriernas ansvarsområden som gäller ett 
visst ministeriums lagstadgade uppgifter ska 
genomföras genom lagändringar samt genom 
att förvaltningen ordnas på ett tydligt sätt och 
medborgarna informeras om ändringarna. 
När riksdagen godkände den nya grundlagen 
förutsatte den i sitt uttalande (RSV 262/1998 
rd) att regeringen går in för en sådan lagbe-
redningspraxis att respektive ministeriums 
behörighet i lagförslagen anges med hjälp av 
ministeriets namn och inte genom det oklara 
begreppet ”vederbörande ministerium”. 
Riksdagen förutsatte också att de punkter i 

gällande lagar som bygger på detta begrepp 
ska justeras i lämpligt sammanhang. 

I regeringens proposition om revideringen 
år 2003 konstateras att avsikten är att mini-
steriernas ansvarsområden dels ska regleras 
genom uppgiftsbestämmelser på lagnivå, dels 
fortsättningsvis genom att bestämmelser om 
saken tas in i reglementet för statsrådet. Des-
sa bestämmelser föreslogs emellertid få en 
mer generell utformning än de nuvarande, så 
att de beskriver ministeriernas ansvarsområ-
den närmast på ett allmänt plan. Sålunda 
slipper man i reglementet för statsrådet ta in 
långa och detaljerade förteckningar över mi-
nisteriernas uppgifter, vilket innebär att reg-
lementet inte behöver justeras lika ofta som 
förr. I statsrådsförordningar som utfärdas 
med stöd av lagförslagets 7 § kan ministeri-
ernas ansvarsområden regleras mera i detalj. 
Det är emellertid viktigt att fortsättningsvis i 
dessa bestämmelser bibehålla de samordnade 
och tydliga definitionerna av behörighetsför-
delningen mellan ministerierna. 

Till 2 § i lagen om statsrådet fogades år 
2012 genom lag (88/2012) ett nytt 2 mom. I 
regeringens proposition om lagändringen 
(137/2011) motiveras det nya momentet om 
samarbete med att det beskriver en princip 
som redan nu tillämpas i statsrådet, enligt 
vilken ministerierna ska samarbeta vid be-
redningen av sektorsövergripande frågor som 
går över förvaltningsområdesgränserna. En-
ligt regeringens proposition lägger bestäm-
melserna grunden för utvecklandet av mini-
steriernas samarbete i syfte att förverkliga 
gemensamma mål. 

Behovet av samarbete beskrivs i detaljmo-
tiveringen till regeringens proposition så, att 
det behövs i synnerhet i frågor med stor 
räckvidd som inverkar på flera ministeriers 
ansvarsområden och uppgifter. Samarbetet 
kan omfatta samordning, bistånd och annan 
beredning. Enligt regeringens proposition är 
2 § 2 mom. en allmän bestämmelse om sam-
arbete mellan ministerierna. Bestämmelsen 
har inga konsekvenser för de redan befintliga 
bestämmelser enligt vilka ansvaret för bered-
ningen och samordnandet ankommer på ett 
visst ministerium. Vid sidan av bestämmel-
sen i det till paragrafen fogade 2 mom. finns 
fortfarande andra särskilda bestämmelser om 
samordning i lagen om statsrådet, såsom be-
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stämmelsen i 3 § om samordningen av be-
redningen och behandlingen av ärenden som 
avgörs inom Europeiska unionen och be-
stämmelserna i 8 och 9 § om ansvarsområde-
na i internationella ärenden och i ärenden 
som avgörs inom Europeiska unionen. 

I 15 § i lagen om statsrådet föreskrivs om 
avgörande av ärenden i ministerierna. I para-
grafens 1 mom. föreskrivs att den minister 
till vars ansvarsområde ett ärende hör avgör 
det samt leder ministeriets verksamhet enligt 
arbetsfördelningen. I detaljmotiveringen till 
momentet (RP 270/2002) konstateras att 
ärenden som ankommer på ministeriet avgörs 
av den minister som är ministeriets chef eller 
av den minister som behandlar ärenden som 
hör till ministeriets ansvarsområde i enlighet 
med den av statsrådet fastställda arbetsför-
delningen för ministrarna. Varje minister ska 
enligt uppgiftsfördelningen självständigt leda 
ministeriets verksamhet inom det egna an-
svarsområdet. Varje minister behandlar en-
ligt arbetsfördelningen de internationella 
ärenden samt de utnämnings- och personal-
ärenden som hör till ministerns ansvarsområ-
de. Varje minister leder inom sitt ansvarsom-
råde också den ekonomiska planeringen samt 
budgetberedningen och andra gemensamma 
ärenden. 

 
Reglementet för statsrådet 

Enligt 68 § 3 mom. i grundlagen 
(731/1999) utfärdas bestämmelser om mini-
steriernas ansvarsområden och om fördel-
ningen av ärenden mellan dem samt om 
andra former för organisering av statsrådet 
genom lag eller statsrådsförordning. Utöver 
lagen om statsrådet har det utfärdats allmän-
na bestämmelser om statsrådet i reglementet 
för statsrådet (262/2003), som utfärdats som 
statsrådsförordning. I lagen om statsrådet 
finns grundläggande bestämmelser om mini-
steriernas ansvarsområden, om fördelningen 
av uppgifterna mellan dem och om ministeri-
ernas organisation. I reglementet för statsrå-
det föreskrivs centraliserat på en allmän nivå 
om ministeriernas ansvarsområden. Ministe-
riernas uppgifter preciseras i statsrådets för-
ordningar om ministerierna. 

Bestämmelser om ministerierna och om de-
ras ansvarsområden finns i 3 kap. i reglemen-

tet för statsrådet. I 10 § 1 mom. i reglementet 
finns en allmän bestämmelse om på vilka 
grunder behöriga ministerier fastslås. Enligt 
momentet fördelar sig ärendena på ministeri-
ernas ansvarsområden så som föreskrivs i 
kapitlet. Ett ärende behandlas av det ministe-
rium till vars ansvarsområde ärendet huvud-
sakligen hör (behörigt ministerium). Paragra-
fens 2 och 3 mom. innehåller informativa 
hänvisningar till bestämmelser i lagen om 
statsrådet. Enligt 2 mom. fördelar sig fördrag 
och andra internationella förpliktelser på mi-
nisterierna enligt vad som föreskrivs i 8 § la-
gen om statsrådet, och ärenden som avgörs 
inom Europeiska unionen enligt 9 § i nämnda 
lag. Enligt 3 mom. finns bestämmelser om 
samarbetet mellan ministerierna i 2 § i lagen 
om statsrådet. Permanenta samarbetsorgan är 
kanslichefsmötet och beredskapschefsmötet.  

I 11 § i reglementet för statsrådet finns be-
stämmelser om ärenden som ankommer på 
alla ministerier. Enligt 1 mom. ska ministeri-
erna behandla till det egna ansvarsområdet 
hörande ärenden som gäller verksamhets- 
och ekonomiplanering, resultatstyrning, lag-
beredning, informationssamhället, förvalt-
ning, datasystem, forskning, utveckling och 
övervakning, internationella och ägarfrågor 
gällande sådan statlig egendom som är i det 
egna ansvarsområdets besittning samt andra 
sådana ärenden som ska anses höra till sköt-
seln av de uppgifter som hör till det egna an-
svarsområdet. Avsikten med paragrafen är att 
lista ärenden som ankommer på alla ministe-
rier, så att de inte behöver upprepas under de 
enskilda ministeriernas uppgifter.  

Enligt 12 § i reglementet för statsrådet hör 
till statsrådets kanslis ansvarsområde biträ-
dande av statsministern vid den allmänna 
ledningen av statsrådet samt vid samordning-
en av regeringens och riksdagens arbete, 
samordning av beredningen och behandling-
en av ärenden som avgörs inom Europeiska 
unionen samt horisontella och institutionella 
frågor som är centrala för utvecklingen av 
unionen, statsrådets kommunikation och 
samordningen av statsförvaltningens kom-
munikation, tillhandahållande av de allmänna 
verksamhetsbetingelserna och den allmänna 
servicen för statsrådet, statsbolagens och de 
statliga intressebolagens allmänna ägarpoli-
tik, statsrådets gemensamma lägesbild, be-
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redskap och säkerhet samt den allmänna 
samordningen av hanteringen av störningssi-
tuationer, samt samordning av målen för sta-
tens sektorsforskning som stöd för beslutsfat-
tandet.  

Enligt 17 § i reglementet för statsrådet hör 
till finansministeriets ansvarsområde bland 
annat skötseln av statsfinanserna, statsför-
valtningens arbetsgivar-, personal- och ar-
betsmarknadspolitik, personalens rättsliga 
ställning och övriga anställningsvillkor, ut-
veckling av statsförvaltningens strukturer, 
styrningssystem och verksamhet samt stats-
rådets gemensamma dataadministration.  

Ovannämnda uppgifter som fastslås höra 
till ett visst ministeriums ansvarsområde är 
sådana som sträcker sig över ansvarsområde-
na i egenskap av gemensamma uppgifter och 
i praktiken även till alla ministeriers verk-
samhet. Huvudsakligen är de uppgifter som 
hör till ett ministeriums ansvarsområde ändå 
tydligt sådana uppgifter som hör till förvalt-
ningsområdet för ministeriet i fråga.  

I 45 § i reglementet för statsrådet finns be-
stämmelser om ministeriernas kanslichefers 
uppgifter. Enligt paragrafen ska kanslichefen 
leda, utveckla och övervaka verksamheten 
vid ministeriet och inom dess förvaltnings-
område samt i detta syfte bland annat leda 
och utveckla ministeriets personalförvaltning 
och övriga interna förvaltning samt ansvara 
för den allmänna säkerheten inom ministeriet 
och dess förvaltningsområde. 

 
Statsrådsförordningar om ministerierna 

Bestämmelser om de uppgifter som hör till 
ett ministeriums ansvarsområde enligt regle-
mentet för statsrådet finns i statsrådets för-
ordning om ministeriet i fråga. Förordningar-
na har utfärdats med stöd av samma bemyn-
digande i 7 § 2 mom. i lagen om statsrådet 
som reglementet för statsrådet. Vid utfärdan-
det av 2003 års reglemente för statsrådet var 
syftet att genom statsrådets förordningar om 
ministerierna utfärda bestämmelser som pre-
ciserar och kompletterar de gemensamma be-
stämmelserna i reglementet. 

Förordningarna om ministerierna är såtill-
vida strukturellt enhetliga att ministeriernas 
uppgifter listas så att bestämmelserna om in-
delningen i ansvarsområden i reglementet för 

statsrådet preciseras. Bestämmelserna om 
uppgifterna är i form av listor, och där defi-
nieras inte hur ministerierna ska sköta upp-
gifterna i fråga. 

De bestämmelser om uppgifter som gäller 
ministerierna följer indelningen i ansvarsom-
råden enligt reglementet för statsrådet. De 
uppgiftshelheter som överskrider ansvarsom-
rådena och de uppgifter som omfattar alla 
ministerier gemensamt motsvarar således de 
allmänna bestämmelserna i reglementet för 
statsrådet. 

 
Informationsrättslig reglering 

Enligt 4 § 1 mom. 1 punkten i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999, offentlighetslagen) avses med 
myndigheter statliga förvaltningsmyndighe-
ter samt övriga statliga ämbetsverk och in-
rättningar. I detaljmotiveringen till bestäm-
melsen (RP 30/1998 rd) konstateras det att 
statliga förvaltningsmyndigheter är statliga 
organ som har tillsatts för att utföra vissa 
förvaltningsuppgifter. Bland dem finns sta-
tens centralförvaltningsmyndigheter, dvs. 
statsrådet och ministerierna samt de övriga 
förvaltningsmyndigheter som är underställda 
statsrådet och vilkas territoriella behörighet 
är allmän. 

I offentlighetslagen bestäms om rätten att 
ta del av myndigheternas offentliga hand-
lingar samt om tystnadsplikt för den som är 
verksam vid en myndighet, om handlingssek-
retess samt andra för skyddande av allmänna 
och enskilda intressen nödvändiga begräns-
ningar av rätten att ta del av en handling och 
bestäms om myndigheternas skyldigheter för 
att offentlighetslagens syfte ska nås. I 4 kap. i 
offentlighetslagen finns bestämmelser om ut-
lämnande av uppgifter ur en handling och i 
18 § om god informationshantering. Statsrå-
dets förordning om informationssäkerheten 
inom statsförvaltningen (681/2010) har ut-
färdats med stöd av offentlighetslagen. 

I lagen om internationella förpliktelser som 
gäller informationssäkerhet (588/2004) före-
skrivs om myndigheternas åtgärder för att 
uppfylla internationella förpliktelser som 
gäller informationssäkerhet. Med internatio-
nell förpliktelse som gäller informationssä-
kerhet avses i den lagen sådana bestämmelser 
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i internationella överenskommelser som är 
bindande för Finland som gäller åtgärder för 
skydd av särskilt känsligt material samt andra 
förpliktelser för Finland som ska iakttas av 
Finland och gäller nämnda åtgärder. Lagen är 
en speciallag i förhållande till offentlighets-
lagen. Förpliktelserna i lagen måste beaktas i 
de funktioner som hänger samman med stats-
rådets och ministeriernas dokumenthantering. 

Arkivlagen (831/1994) gäller enligt 
1 punkten i bestämmelsen om tillämpnings-
område i 1 § statliga ämbetsverk, inrättning-
ar, domstolar och andra lagskipningsorgan 
samt andra statliga myndigheter som arkiv-
bildare. Definitionen av myndigheter i de-
taljmotiveringen till bestämmelsen (RP 
187/1993 rd) motsvarar definitionen av myn-
digheter i lagen om offentlighet i myndighe-
ternas verksamhet. Enligt motiveringen avses 
med statliga myndigheter statsrådet, ministe-
rierna, de centrala ämbetsverken, andra för-
valtningsmyndigheter som lyder under stats-
rådet och som har en allmän regional behö-
righet, länsstyrelserna samt distriktsförvalt-
ningsmyndigheterna och de lokala myndig-
heterna. Enligt paragrafens 3 mom. stadgas 
särskilt om republikens presidents arkiv. 

Utrikesförvaltningen berörs inte av skyl-
digheten i 14 § i arkivlagen att överföra 
handlingar som arkivbildare ska förvara var-
aktigt till riksarkivet, ett landsarkiv eller nå-
got annat arkiv.  

I 3 kap. i arkivlagen finns bestämmelser 
om arkivfunktionen och organiseringen av 
den. Enligt 8 § i arkivlagen är arkivbildaren 
skyldig att bestämma hur planeringen av, an-
svaret för och den praktiska skötseln av ar-
kivfunktionen ordnas. Dessutom ska arkiv-
bildaren enligt paragrafen bestämma förva-
ringstiderna och förvaringssätten för hand-
lingar som inkommer och uppstår till följd av 
skötseln av uppgifterna och ha en arkivbild-
ningsplan över dem.  

I lagen om elektronisk kommunikation i 
myndigheternas verksamhet (13/2003) före-
skrivs om de rättigheter och skyldigheter 
samt det ansvar som myndigheterna och de-
ras kunder har vid elektronisk kommunika-
tion. Lagen tillämpas när anhängiggörande 
och behandling av förvaltningsärenden, dom-
stolsärenden, åtalsärenden och utsöknings-
ärenden samt delgivning av beslut i nämnda 

ärenden sker på elektronisk väg, om inte nå-
got annat föreskrivs någon annanstans i lag. 
Lagen gäller i tillämpliga delar också annan 
myndighetsverksamhet. I lagen finns bland 
annat bestämmelser om anordnande av elek-
tronisk service, myndigheternas tillgänglig-
het och information om myndigheternas 
elektroniska adresser.  

I lagen om styrning av informationsför-
valtningen inom den offentliga förvaltningen 
(634/2011, informationsförvaltningslagen) 
föreskrivs om de skyldigheter som vissa 
myndigheter inom den offentliga förvalt-
ningen har när de sköter informationsförvalt-
ningsuppgifter. Enligt 4 § 1 mom. i informa-
tionsförvaltningslagen ska finansministeriet 
ha hand om den allmänna styrningen enligt 
informationsförvaltningslagen av informa-
tionsförvaltningen inom den offentliga för-
valtningens myndigheter. Enligt 4 § 3 mom. 
ska varje ministerium styra utvecklandet av 
informationsförvaltningen och informations-
förvaltningsprojekt inom sitt ansvarsområde 
med beaktande av de syften och förpliktelser 
som anges i lagen. I 8 § i informationsför-
valtningslagen finns bestämmelser om vissa 
av ministeriernas skyldigheter vid styrningen 
av informationsförvaltningen. Enligt paragra-
fens 1 mom. ska ministerierna inom sina an-
svarsområden se till att beskrivningar och de-
finitioner av interoperabiliteten mellan in-
formationssystemen inom deras ansvarsom-
råden utarbetas och uppdateras. Bestämmel-
ser om innehållet i beskrivningar och defini-
tioner av interoperabiliteten mellan informa-
tionssystemen inom ansvarsområdet får ut-
färdas genom förordning av ministeriet.  
 
Förvaltningslagen 

I förvaltningslagen föreskrivs om grunder-
na för god förvaltning och om förfarandet i 
förvaltningsärenden. Syftet med lagen är att 
genomföra och främja god förvaltning samt 
rättsskydd i förvaltningsärenden. Lagens syf-
te är också att främja kvalitet och gott resul-
tat i fråga om den service förvaltningen till-
handahåller. Enligt 2 § 2 mom. i förvalt-
ningslagen tillämpas lagen hos statliga myn-
digheter, kommunala myndigheter och själv-
ständiga offentligrättsliga inrättningar samt 
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hos riksdagens ämbetsverk och republikens 
presidents kansli (myndighet).  

I förvaltningslagen avses med myndighet 
statliga organ och andra offentliga samfunds 
organ som sköter offentliga uppgifter och 
som enligt lagen har självständig befogenhet 
och beslutanderätt. Statliga förvaltningsmyn-
digheter är enligt vedertagen rättslig indel-
ning statsrådet med ministerier och under-
ställda myndigheter. 

Syftet med statsrådets gemensamma för-
valtnings- och sakkunnigtjänster i enlighet 
med den lagändring som föreslås och med att 
de ska skötas centraliserat vid ett ministerium 
är att främja god förvaltning i statsrådet och 
ministerierna. De enskilda ministeriernas 
myndighetsansvar påverkas inte av de före-
slagna ändringarna på ett sådant sätt att be-
stämmelserna i förvaltningslagen skulle be-
höva ändras. Det är fortsättningsvis på varje 
ministeriums ansvar att sörja för en god för-
valtning vid utförandet av de uppgifter som 
hör till dess ansvarsområde och att följa för-
farandena i förvaltningslagen vid förvalt-
ningsärenden inom ansvarsområdet. Avsikten 
är, när det gäller till exempel skötseln av de 
ansvar och skyldigheter som avses i 4 kap. i 
förvaltningslagen, att det ska fastställas en 
tydligare uppgiftsfördelning av de gemen-
samma förvaltnings- och sakkunnigtjänster 
som sköts av ministerierna och statsrådets 
kansli.  

 
Beredskapslagen 

Enligt skyldigheten att vidta förberedelser i 
12 § i beredskapslagen ska statsrådet, statliga 
förvaltningsmyndigheter, statens självständi-
ga offentligrättsliga inrättningar, övriga 
statsmyndigheter och statliga affärsverk samt 
kommunerna, samkommunerna och kommu-
nernas övriga sammanslutningar genom be-
redskapsplaner och förberedelser för verk-
samhet under undantagsförhållanden samt 
genom andra åtgärder säkerställa att deras 
uppgifter kan skötas så väl som möjligt också 
under undantagsförhållanden. 

I 13 § i beredskapslagen finns bestämmel-
ser om ledning, övervakning och samordning 
av förberedelser. Enligt paragrafen leds och 
övervakas förberedelserna av statsrådet samt 
av varje ministerium inom sitt ansvarsområ-

de. Varje ministerium samordnar förberedel-
serna inom sitt eget ansvarsområde. I fråga 
om statsrådets samordning av förberedelser-
na föreskrivs särskilt. 

I beredskapslagens 15 kap. om organise-
ring av förvaltningen under undantagsförhål-
landen finns vissa bestämmelser om uppgif-
ter och befogenheter som även berör de ge-
mensamma förvaltnings- och sakkunnigtjäns-
ter som samlas vid statsrådet. Enligt 105 § i 
beredskapslagen kan finansministeriet under 
undantagsförhållanden bestämma om ord-
nandet av statliga myndigheters informa-
tionsförvaltning, databehandling, elektronis-
ka tjänster, telekommunikation och datasä-
kerhet. Enligt bestämmelsen gäller finansmi-
nisteriets styrning dock inte försvarsmaktens, 
gränsbevakningsväsendets, polisens, rädd-
ningsmyndigheternas och nödcentralernas 
funktionella informationssystem. I 106 § i 
beredskapslagen finns bestämmelser om för-
valtningsmyndigheternas kommunikation 
under undantagsförhållanden. Enligt be-
stämmelsen sköts, för tryggande av befolk-
ningens möjligheter att få information och 
för samordningen av myndighetskommuni-
kationen under undantagsförhållanden, den 
direkta ledningen av statsförvaltningens 
kommunikation av statsrådets kansli. Genom 
förordning av statsrådet kan vid behov Sta-
tens kommunikationscentral inrättas. Statsrå-
dets kansli och Statens kommunikationscen-
tral kan meddela statsförvaltningens myndig-
heter föreskrifter om innehållet i kommuni-
kationen. Under undantagsförhållanden som 
avses i 3 § 1 och 2 punkten i beredskapslagen 
kan statsrådets kansli och Statens kommuni-
kationscentral förplikta myndigheter som ly-
der under statsrådet samt kommunala myn-
digheter att i sin kommunikation publicera 
meddelanden med visst innehåll eller förbju-
da publiceringen av meddelanden med visst 
innehåll.  

De föreslagna ändringarna påverkar inte 
bestämmelserna i beredskapslagen. 

  
Krav på medborgarskap i enlighet med stats-
tjänstemannalagen 

Enligt 7 § i statstjänstemannalagen 
(750/1994) kan endast finska medborgare ut-
nämnas till följande tjänster: 1) tjänsterna 
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som justitiekansler och biträdande justitie-
kansler samt tjänsten som kanslichef och 
tjänsterna som referendarieråd såsom avdel-
ningschefer vid justitiekanslersämbetet, 2) 
tjänster som statssekreterare, statssekreterare 
såsom kanslichef, kanslichef, avdelningschef 
och byråchef samt motsvarande eller högre 
tjänster, 3) tjänster inom utrikesförvaltning-
en, 4) domartjänster, 5) tjänster som chef för 
ett ämbetsverk, dock inte tjänster som rektor 
för ett universitet, 6) tjänsterna som chef för 
regionförvaltningsverkets ansvarsområde för 
räddningsväsendet och beredskapen, 7) tjäns-
ter till vilka hör uppgifter som ankommer på 
åklagare eller utmätningsman, 8) i polislagen 
(872/2011) avsedda polismanstjänster, 9) 
tjänster vars innehavare hör till ett fängelses 
direktion, 10) tjänster vid försvarsministeriet, 
försvarsmakten och gränsbevakningsväsen-
det, 11) andra tjänster vid skyddspolisen än 
tjänster som polisman, 12) tjänster vid tull-
verket till vilka hör rätt att anhålla, andra 
tjänster vid tullverket till vilka hör deltagan-
de i övervakning och tryggande av den terri-
toriella integriteten eller tjänster till vilka hör 
brottsundersökning och övervakningsuppgif-
ter inom tullverkets verksamhetsområde, 13) 
tjänster som direktör som lyder direkt under 
Trafiksäkerhetsverkets eller Trafikverkets 
generaldirektör. Enligt paragrafens 2 mom. 
tillämpas vad som bestäms i 1 mom. också 
när en tjänsteman med stöd av 9 § 1 mom. 
utnämns till ett tjänsteförhållande för viss tid 
för att sköta uppgifter som hör till en tjänst 
som avses i 1 mom. 

Till följd av den föreslagna lagändringen 
överförs uppgifter till statsrådets kansli från 
sådana ministerier, såsom försvarsministeriet 
och utrikesministeriet, vars tjänster berörs av 
kravet på finskt medborgarskap. De begräns-
ningar gällande anställning inom den offent-
liga förvaltningen som grundar sig på med-
borgarskap är undantag från diskriminerings-
förbudet i grundlagen och från den europa-
rättsliga lagstiftningen om fri rörlighet. Ett 
acceptabelt skäl att göra undantag kan vara 
utövning av offentlig makt i samband med 
uppgiften eller att det är fråga om en uppgift 
vars avsikt är att säkra statens eller andra of-
fentliga samfunds allmänna intressen. För att 
acceptabla skäl att göra undantag ska förelig-
ga, måste man kunna visa att de personer 

som sköter uppgifterna förväntas ha ett sär-
skilt lojalitetsförhållande till staten. Möjlig-
heten till sådana undantag ska tolkas snävt, 
och undantagen får inte sträckas längre än 
vad som är absolut nödvändigt för att trygga 
deras intresse som kan skyddas genom un-
dantaget. 

De uppgifter inom ministeriernas interna 
förvaltning som i och med den föreslagna 
lagändringen överförs till statsrådets kansli är 
endast i någon mån förenade med utövande 
av offentlig makt. Bland de uppgifter som 
överförs finns uppgifter som kan omfatta så-
dana intressen som bör skyddas för statens 
säkerhets skull, såsom hantering av sekre-
tessbelagda uppgifter som en del av den ge-
mensamma registraturtjänsten samt uppgifter 
som gäller säkerhet och ämbetsverkstjänster. 
Statsrådets kansli ska i fortsättningen sköta 
dessa uppgifter även för försvarsministeriets 
och utrikesförvaltningens del.  

Kravet på finskt medborgarskap i stats-
tjänstemannalagen behöver inte utvidgas till 
personalen vid statsrådets kansli. Det kan 
inte anses att det ska behöva föreskrivas om 
krav på finskt medborgarskap när det gäller 
de uppgifter som överförs, eftersom ett så-
dant krav inte säkrar skyddet av till exempel 
sekretessbelagda uppgifter i en sådan ut-
sträckning att kravet kunde anses vara berät-
tigat och stå i proportion till de begränsning-
ar av individens rättigheter som ett krav på 
medborgarskap skulle medföra. Eftersom det 
i de uppgifter som överförs utövas offentlig 
makt endast i obetydlig omfattning, hör inte 
heller något särskilt lojalitetsförhållande 
samman med uppgifterna. Med beaktande 
också av att de uppgifter som samlas vid 
statsrådets kansli redan nu hör samman med 
motsvarande säkerhetsintressen också vid 
andra ministerier än försvarsministeriet och 
utrikesministeriet kan en utvidgning av kra-
vet på medborgarskap i detta sammanhang 
inte anses vara motiverat. Behovet av be-
stämmelser om krav på medborgarskap i 
andra uppgifter och tjänster vid statsrådet el-
ler ministerierna än de som avses i gällande 
lagstiftning bör bedömas separat och ur ett 
mer omfattande perspektiv. 

Avsikten är att i de uppgifter som samlas 
vid statsrådets kansli genom behövliga sä-
kerhetsutredningar och förbindelser se till att 
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den personal som deltar i bland annat säker-
hetsfunktionerna och hanteringen av sekre-
tessbelagda uppgifter är pålitlig och oförvit-
lig. Dessutom kan man garantera tillräcklig 
pålitlighet genom riskhantering, goda och 
välplanerade verksamhetsmodeller och förfa-
randen, till exempel hantering av användar- 
och tillträdesrätten, och genom intern kon-
troll av dessa.  

 
1.2 Bedömning av nuläget 

Nuvarande verksamhet 

Verksamhets- och genomförandemodeller-
na för förvaltnings- och sakkunnigtjänsterna 
samt den relativa mängd resurser som an-
vänds för dem är olika i de olika ministerier-
na. En av orsakerna till detta är att ministeri-
erna inte är lika stora. I en del av ministerier-
na har förvaltningsuppgifterna huvudsakligen 
centraliserats till förvaltningsavdelningen el-
ler till en annan verksamhetsenhet, i en del 
sköts de rätt långt decentraliserat på olika 
avdelningar. Genom de modeller som an-
vänts har man strävat efter att på bästa möjli-
ga sätt tillgodose det egna ministeriets behov. 
De nuvarande verksamhetsmodellerna för 
förvaltnings- och sakkunnigjtänsterna i mini-
sterierna har utvecklats för att i första hand 
stödja ministeriets verksamhet och verksam-
heten inom dess förvaltningsområde. Detta 
beror på att tyngdpunkten på grund av upp-
giftsfördelningen inom statsrådet har legat på 
sådan verksamhet som sker enbart inom mi-
nisteriets eget ansvarsområde.  

Utvecklingen av statsrådets verksamhet har 
under de senaste åren riktat in sig på utveck-
ling och samordning av uppgifterna kring 
styrning och ledning av förvaltningsområdet 
(s.k. koncernpolitik) och av de funktioner 
som rör dem. På ministerienivå har förvalt-
nings- och sakkunnigtjänsterna rätt allmänt 
koncentrerats till samma organisation och 
under en enda administrativ ledning obero-
ende av om uppgifterna inom ansvarsområ-
det enligt ministeriernas arbetsordningar för-
delats på och organiserats vid olika avdel-
ningar. På avdelningar och verksamhetsenhe-
ter som sköter uppgifter inom ministeriernas 
egentliga ansvarsområden finns det vanligen 
bara stödresurser som stöder utförandet av de 

uppgifter som direkt hör till ministeriets 
kärnuppgifter.  

Goda kunskaper om det egna ministeriet 
och verksamheten inom ansvarsområdet an-
ses vara en styrka vid utförandet av förvalt-
nings- och sakkunnigtjänsterna, vid perso-
nalplaneringen och vid skötseln och utveck-
lingen av förvaltningsverksamheten. Dessut-
om anses man genom att producera administ-
rativa tjänster skilt för varje ministerium 
kunna svara snabbt på utmaningar som upp-
stått inom ministeriets verksamhet, och den 
nuvarande verksamhetsmodellen anses ga-
rantera att den administrativa personalen är 
tillgänglig.  

För tillfället ligger tyngdpunkten ändå på 
ministeriets egen verksamhet, och något dju-
pare samarbete mellan ministerierna har inte 
förekommit i större utsträckning, särskilt inte 
vad gäller den praktiska förvaltnings- och 
sakkunnigverksamheten. Utmaningen är för 
tillfället bland annat att olika instruktioner 
gäller för de 12 ministeriernas liknande upp-
gifter, vilket har lett till skillnader i det prak-
tiska tillvägagångssättet. I tillägg till skillna-
der i verksamhetspolitiken har en följd av 
detta bedömts bli ineffektivitet sett till stats-
rådet som helhet samt överlappande och 
mångdubbelt arbete. Dessa skillnader och 
överlappningar i funktionerna har skapat ut-
maningar för en gemensam och enhetlig led-
ning och utveckling av processerna. Dessut-
om bedöms detta ha lett till en oändamålsen-
lig användning av de begränsade resurserna. 
Det nuvarande tillvägagångssättet främjar 
inte på bästa möjliga sätt en smidig överfö-
ring av resurser och personalens kompetens 
mellan ministerierna, eftersom skillnaderna 
mellan verksamhetsmodellerna alltid kräver 
att man sätter sig in i verksamhetsmodellen 
hos ministeriet i fråga. 

Även om god kännedom om det egna mini-
steriets verksamhet har upplevts vara en styr-
ka med den nuvarande situationen, har också 
den kvantitativa och kvalitativa variationen i 
nivån på förvaltnings- och sakkunnigverk-
samheten mellan ministerierna upplevts som 
en utmaning. De personresurser som anvisats 
för vissa förvaltnings- och sakkunnigtjänster 
är i flera ministerier rätt små och därmed 
funktionellt sårbara. Små personresurser som 
spritts över många uppgifter leder också till 
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att det inom organisationen inte kan skapas 
ett mer omfattande kunnande inom verksam-
hetsområdet, vilket vore gynnsamt för ut-
vecklingen av verksamheten. Starkare resur-
ser gör det möjligt att i större utsträckning 
jämföra den egna verksamheten med model-
ler som använts annanstans och att genomfö-
ra vidsträckt utveckling av funktionerna samt 
att samtidigt sköta den operativa verksamhe-
ten.  

För tillfället måste samma administrativa 
personal kunna behärska den omfattande för-
fattningsgrund och det verksamhetsområde 
som reglerar verksamheten, både när det 
gäller allmän förvaltning och specialkompe-
tens inom förvaltning. Specialkompetens 
inom förvaltning kan för tillfället inte nöd-
vändigtvis åstadkommas med ministeriernas 
egen personal, eftersom de knappa personre-
surserna inte möjliggör långtgående speciali-
sering. Då måste specialkompetens köpas av 
utomstående tjänsteproducenter. Den utom-
stående specialkompetens som krävs kan fin-
nas vid ett annat ministerium, men den kan 
inte utnyttjas eftersom den personal som be-
sitter kompetensen inte kan lösgöras för 
andra ministeriers behov. Ministerierna är 
inte heller nödvändigtvis medvetna om den 
specialkompetens som finns vid andra mini-
sterier.  

Utmaningen i den nuvarande verksam-
hetsmodellen är att det är så knappt med vid-
sträckt utveckling av förvaltningsverksamhe-
ten mellan ministerierna, inklusive utnyttjan-
de av modern informationsteknologi, vilket 
krävs för utvecklingen. I nuläget finns det, 
beroende på den granskade helheten, olika 
grader av samarbete mellan ministerierna, 
men verkligt, bindande samarbete som grun-
dar sig på gemensamma verksamhetsmodel-
ler och lösningar har inte förekommit i någon 
större utsträckning. Gemensam verksamhet 
är ingen huvudregel, och på statsrådsnivå fö-
rekommer praktiskt taget ingen strategisk ut-
veckling av intern förvaltningsverksamhet 
och ingen tjänsteupphandling. Detta har lett 
till att processerna förverkligas skilt och till 
att ministerierna gör upp skilda lösningsmo-
deller, även om det kunde vara effektivare 
med en modell som omfattar hela statsrådet. I 
praktiken har ministerierna genomfört lös-
ningar som omfattar det egna ministeriet, 

medan ett mer omfattande samarbete mellan 
ministerierna snarare blir på en mer allmän 
nivå. Detta har lett till olika lösningar som 
inte nödvändigtvis är kompatibla sinsemel-
lan.  

Ett annat problem med nuläget kan anses 
vara vissa faktiska utmaningar som har att 
göra med kompetensen. Den nuvarande verk-
samhetsmiljön, där utvecklingen av verk-
samheten allt mer grundar sig på utnyttjande 
av informationsteknologi, ställer helt nya 
slags krav även på ledningen av verksamhe-
ten och på långvarig planering av verksamhe-
ten tillsammans med samarbetspartner. Detta 
tillvägagångssätt stöds inte på bästa möjliga 
sätt av den nuvarande modellen som genom-
förs med begränsade resurser och skilt i varje 
ministerium. Det faktum att man inte har haft 
kunskap eller möjlighet att utnyttja andra mi-
nisteriers goda verksamhetsmodeller och -
lösningar har likaså varit en utmaning. Målet 
är att samla kompetensen och utnyttja den 
avsevärt mer omfattande än för tillfället. 

I nuläget har det inte utvecklats någon 
verksamhetskultur på statsrådsnivå inom mi-
nisterierna, och det finns ingen enhetlig bild 
av statsrådet som arbetsgivare. 

 
Lagen om statsrådet 

I den gällande lagen om statsrådet finns be-
stämmelser om statsrådets organisation, mi-
nisteriernas ansvarsområden, samarbetet mel-
lan ministerierna och ministeriernas organi-
sation. I lagen om statsrådet finns inga ut-
tryckliga bestämmelser om statsrådets ge-
mensamma uppgifter. Statsrådet har i enlig-
het med 65 § i grundlagen allmän behörighet 
i fråga om regerings- och förvaltningsären-
den. En utgångspunkt i lagstiftningshelheten 
om statsrådet har varit att statsrådets uppgif-
ter i bestämmelserna heltäckande delas upp 
på de behöriga ministerierna. I 2 § 2 mom. i 
lagen om statsrådet finns endast en bestäm-
melse om att ministerierna vid behov ska 
samarbeta vid beredningen av ärenden, vilket 
i praktiken betyder att ministerierna ska sam-
arbeta vid beredningen av sektorsövergripan-
de frågor som går över förvaltningsområdes-
gränserna. Även i detta fall hör behandlingen 
av frågan huvudsakligen till ett visst ministe-
riums ansvarsområde. 
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För att lagstiftningshelheten om statsrådet 
ska vara så enhetlig och tydlig som möjligt är 
det motiverat att i lag föreskriva om de all-
männa grunderna och behörigheten för utfö-
randet av statsrådets gemensamma förvalt-
nings- och sakkunnigtjänster. Därmed skiljs 
på lagnivå de uppgifter som anses vara hela 
statsrådets gemensamma sak från ministeri-
ernas övriga ärenden som hör till deras 
egentliga verksamhetsområde. När bestäm-
melser om vad som är gemensamt för stats-
rådet finns på lagnivå blir det även möjligt att 
fastslå den närmare uppgiftsfördelning av 
ministeriernas verksamhetsområden och ge-
mensamma uppgifter och funktioner som ba-
serar sig på denna författningsstruktur. Be-
stämmelser om en uppgiftsstruktur som 
överskrider ministeriernas indelning i an-
svarsområden finns då tydligt i lag, och där-
med blir det möjligt att lagstiftningstekniskt 
skilja bestämmelser om uppgifterna också på 
förordningsnivå. 

I 11 § i reglementet för statsrådet föreskrivs 
om ärenden som ankommer på alla ministeri-
er. Avsikten med bestämmelsen är att lista 
ärenden som ankommer på alla ministerier, 
så att de inte behöver upprepas under de en-
skilda ministeriernas uppgifter. Bestämmel-
sen innehåller några uppgifter som det i fort-
sättningen är meningen att ska skötas av 
statsrådets kansli som gemensamma förvalt-
nings- och sakkunnigtjänster för alla ministe-
riers del. 

I gällande statsrådsförordningar om mini-
sterierna, såsom i statsrådets förordningar om 
statsrådets kansli och om finansministeriet, 
finns några bestämmelser där det till verk-
samhetsområdet för ministeriet i fråga anvi-
sas uppgifter som till sin karaktär är gemen-
samma för alla ministerier, framför allt upp-
gifter som finns till för statsrådets och mini-
steriernas interna behov. För att fastställa be-
hörigheten har man ändå varit tvungen att fö-
reskriva att dessa uppgifter som behövs för 
ordnandet av statsrådets interna förvaltning 
ska skötas av ett visst ministerium.  

Såsom framgår av detaljmotiveringen till 
2 § i lagen om statsrådet (RP 270/2002 rd) 
har riksdagen trots bemyndigandet att utfärda 
förordning fortfarande möjlighet att reglera 
ministeriernas ansvarsområden på lagnivå 
också i andra situationer än de då bestäm-

melser på lagnivå är nödvändiga på grund av 
till exempel att uppgiften innebär utövning 
av offentlig makt. I regeringspropositionen 
konstateras det också att inrättandet av ett 
helt nytt ministerium i praktiken skulle förut-
sätta bestämmelser på lagnivå. Även om ing-
et nytt ministerium inrättas i samband med 
att statsrådets gemensamma förvaltnings- och 
sakkunnigtjänster samlas, kan förändringen 
ur ministeriernas verksamhetsstrukturs per-
spektiv ses som en så pass betydande föränd-
ring att det finns skäl att i lag föreskriva om 
grunderna för den. 
 
Informationsrättslig reglering 

Ovannämnda informationsrättsliga re-
glering hänger samman med de uppgifter 
kring dokumenthantering och dataadminist-
ration som ska samlas vid statsrådets kansli 
som statsrådets och ministeriernas gemen-
samma uppgifter. Meningen är att till de ge-
mensamma förvaltnings- och sakkunnigtjäns-
terna ska höra den gemensamma dokument-
hanteringen och dataadministrationen samt 
den styrning, utveckling och samordning av 
god informationshantering och interoperabi-
litet som har samband med dem samt uppgif-
ter som arkivbildare. Bestämmelser om myn-
digheternas ansvar i samband med dessa hel-
heter finns i den allmänna lagstiftningen. 
Som utgångspunkt för lagstiftningen gäller 
principen att myndigheterna verkar skilt. För 
att få tydliga allmänna grunder för befogen-
heter och för att kunna fastställa statsrådets 
och ministeriernas uppgiftsfördelning är det 
motiverat att på lagnivå föra in bestämmelser 
om att statsrådet och ministerierna i fortsätt-
ningen utgör en arkivbildare. Dessutom är 
det till informationsrätten sett motiverat att 
lagen om statsrådet innehåller en bestämmel-
se om att statsrådets kansli när det gäller 
statsrådets och ministeriernas gemensamma 
förvaltnings- och sakkunnigtjänster är behö-
rigt att styra och samordna tillvägagångssät-
ten, vilka även omfattar bland annat doku-
menthantering och dataadministration.  

 
2  Målsättning och de vikt igaste  

förs lagen 

2.1 Målsättning 
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Avsikten med denna proposition är att stär-
ka statsrådets verksamhet genom att uppgif-
ter och funktioner, som gemensamt stöder ut-
förandet av uppgifter för alla ministerier, i 
fortsättningen sköts mer centraliserat än nu 
och tillämpar gemensamma handlingsmodel-
ler och processer. Avsikten är att skapa ett 
nytt sätt att sköta statsrådets gemensamma 
förvaltning, där ca 1 000 personer ur ministe-
riernas nuvarande personal deltar. Efter att 
uppgifterna samlats kommer den personal 
som sköter dessa uppgifter att fördelas så att 
hälften finns vid statsrådets förvaltningsenhet 
vid statsrådets kansli och hälften finns vid de 
övriga ministerierna.  

Statsrådets och ministeriernas gemensam-
ma förvaltnings- och sakkunnigtjänster som 
avses i propositionen förbättrar möjligheterna 
att samordna beredningen och behandlingen 
av ärenden i statsrådet. I samband med re-
formen är det viktigt att statsrådets gemen-
samma resurser och interna förvaltings- och 
sakkunnigverksamhet i fortsättningen stöder 
kärnverksamheten på ett så effektivt och re-
sultatgivande sätt som möjligt. Utvecklingen 
av statsrådets verksamhet är ett reformarbete 
som sker stegvis. För att de eftersträvade ef-
fekterna ska uppnås krävs väsentliga änd-
ringar i de nuvarande verksamhetsprocesser-
na och verksamhetsmodellerna för de ge-
mensamma förvaltnings- och sakkunnigfunk-
tionerna samt gemensamma utvecklingspro-
jekt och investeringar som stöd för utveck-
lingen. 

Genom att samla statsrådets förvaltnings- 
och sakkunnigfunktioner försöker man av-
veckla de tillvägagångssätt som skiljer sig 
ministerierna emellan och förenhetliga verk-
samhetsprocesserna. Målet är att uppnå större 
funktionssäkerhet och jämnare kvalitet på 
tjänsterna. Genom att resurserna samlas för-
bättras möjligheterna att upprätthålla nivån 
på verksamheten och att förbättra verksam-
heten genom ändamålsenlig omfördelning av 
resurser. Syftet med propositionen är också 
att öka personalens rörlighet inom statsrådet 
samt att möjliggöra att personalens kompe-
tens utnyttjas bättre och att kompetensen hos 
dem som sköter förvaltnings- och sakkunnig-
tjänster breddas. Detta syfte bör även beaktas 
när samlandet av uppgifterna organiseras 

samt i ministeriernas samarbete kring för-
valtnings- och sakkunnigtjänsterna. 

Syftet med att samla statsrådets gemen-
samma förvaltnings- och sakkunnigtjänster är 
att öka utnyttjandet av personalens omfattan-
de kompetens, att förbättra effektiviteten och 
produktiviteten, att förenhetliga tillväga-
gångssätten och processerna samt att förbätt-
ra funktionssäkerheten. I och med att statsrå-
dets förvaltnings- och sakkunnigtjänster sam-
las, främjas bildandet av en enhetlig verk-
samhetskultur vid statsrådet och ministerier-
na. 

Då personresurserna och verksamheten 
centraliseras, förbättras möjligheterna till 
specialisering på specialuppgifter inom för-
valtningen och till utveckling av specialkom-
petens. Dessutom förbättras kvaliteten på 
verksamheten vid de ministerier som för till-
fället inte har tillräckliga resurser. 

 
2.2 Alternativ 

Statsrådets enhetliga verksamhetskultur 
och statsrådets tillvägagångssätt kunde ut-
vecklas genom att man fortsätter med nuva-
rande uppgiftsfördelning och samarbetsstruk-
turer mellan ministerierna.  Även om det på 
olika verksamhetsområden har skapats sam-
arbetsgrupper eller inofficiella samarbetsnät-
verk, har det i den praktiska förvaltnings- och 
sakkunnigverksamheten inte förekommit sär-
skilt omfattande djupare samarbete eller flex-
ibel användning av resurser ministerierna 
emellan.  Genom samarbetsnätverk och ge-
nom att ministerierna ställer upp liknande 
mål kan man inte uppnå en tillräcklig lång-
siktig utveckling av de gemensamma förvalt-
nings- och sakkunnigfunktionerna som bin-
der alla ministerier i samma utsträckning och 
inte heller gemensamma tillvägagångssätt. 
Den nuvarande situationen och utvecklings-
behoven speglar de hinder för utveckling av 
verksamheten som föreligger i den nuvaran-
de verksamhetsmodellen och uppgiftsfördel-
ningen. Ministeriernas förvaltnings- och sak-
kunnigfunktioner, vilkas syften huvudsakli-
gen är likadana, och den gemensamma ut-
vecklingen av dem kommer oundvikligen i 
andra hand efter den verksamhet och utveck-
ling som gäller ministeriernas ansvarsområ-
den. 
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Organisatoriskt sett vore ett alternativ att 
inom den helhet som statsrådet utgör inrätta 
en separat organisation som betjänar ministe-
rierna och som utgör en egen myndighet se-
parat från ministerierna. Enligt detaljmotiver-
ingen till 68 § i grundlagen ska respektive 
ministeriums verksamhetsområde vara sam-
hälleligt betydelsefullt samt ändamålsenligt i 
förvaltningshänseende och i ekonomiskt hän-
seende. Dessa faktorer ska inte bedömas en-
bart utgående från statsrådets eller ministeri-
ets interna funktionella och organisatoriska 
behov och premisser, utan perspektivet bör 
vara bredare så att även verksamhetens ex-
terna påverkan beaktas. På grund av detta 
bredare perspektiv utgör statsrådets förvalt-
nings- och sakkunnigfunktioner ingen själv-
ständig enhet som uppfyller det krav på sam-
hällelig betydelse som avses i ovannämnda 
bestämmelse. Därför är det motiverat att or-
ganisera centraliseringen av statsrådets för-
valtnings- och sakkunnigfunktioner så att 
dessa funktioner blir en del av ett redan be-
fintligt ministerium.  

Ministeriernas verksamhets- och genomfö-
randemodeller för förvaltningen och de in-
terna sakkunnigtjänsterna varierar ministeri-
erna emellan när det kommer till i vilken ut-
sträckning stöduppgifterna sköts inom stats-
förvaltningens interna servicecentraler och i 
vilken utsträckning de har lagts ut på entre-
prenad till privata tjänsteleverantörer. Ett 
slags alternativ till centraliseringen av interna 
förvaltningstjänster kunde vara att fler stöd-
funktioner än nu läggs ut på entreprenad till 
servicecentraler eller företag till exempel ge-
nom att de konkurrensutsätts gemensamt av 
ministerierna. Målet med inrättandet av stats-
rådets förvaltningsenhet är inte i första hand 
att ändra den nuvarande mängd som läggs ut, 
utan det man söker vid förenhetligandet av 
utförandet av uppgifterna är mer ändamåls-
enliga lösningar när det kommer till kvalite-
ten och effektiviteten. Vid förenhetligandet 
av funktionerna strävar man efter att kunna ta 
den bästa praxis som tillämpas vid de olika 
ministerierna i allmännare bruk även vid 
tjänsteupphandling som läggs ut. Å andra si-
dan kan det till vissa delar vara möjligt och 
även ändamålsenligt att i större utsträckning 
själv sköta de uppgiftsområden som nu utlo-
kaliserats. Detta kan komma i fråga till ex-

empel i det fall att man vid något ministeri-
um hittills själv har skött uppgiftsområdet i 
fråga effektivt och kvalitativt och att man i 
samband med att uppgifterna samlas kan låta 
denna verksamhetsmodell omfatta uppgifter 
vid alla ministerier. Om så sker kan man slo-
pa tjänsteupphandlingen i de enskilda mini-
sterierna.  

 
2.3 De viktigaste förslagen 

I denna proposition föreslås det att lagen 
om statsrådet ändras så att det till dess 2 § 
fogas ett nytt 3 mom. Enligt förslaget svarar 
statsrådets kansli för statsrådets och ministe-
riernas gemensamma förvaltnings- och sak-
kunnigtjänster. Genom den föreslagna be-
stämmelsen fastställs fördelningen av ären-
dena mellan ministerierna. I och med att det 
bestäms att statsrådets kansli ansvarar för 
statsrådets gemensamma förvaltnings- och 
sakkunnigtjänster begränsas ministeriernas 
ansvar för skötseln av förvaltnings- och sak-
kunnigtjänsterna. I fortsättningen ska man 
inte vid något ministerium separat sköta så-
dana förvaltnings- och sakkunnigtjänster som 
inte är bundna till uppgifter inom ministeriets 
ansvarsområde, utan de uppgifter som vid 
alla ministerier liknar varandra och som ska 
anses vara gemensamma för statsrådet ska 
skötas vid statsrådets kansli. 

Enligt förslaget ska statsrådets kansli styra 
och samordna tillvägagångssätten med avse-
ende på de gemensamma förvaltnings- och 
sakkunnigtjänsterna. Genom denna bestäm-
melse kompletteras statsrådets kanslis ansvar 
för uppgifterna vid skötseln av de gemen-
samma förvaltnings- och sakkunnigtjänsterna 
i och med att det föreskrivs om grunderna för 
statsrådets kanslis behörighet. Uppgifterna 
och behörigheten ska ytterligare preciseras 
på förordningsnivå. Som en följd av den fö-
reslagna ändringen ska reglementet för stats-
rådet, som utfärdats i form av en förordning 
av statsrådet, ändras så att det i bestämmel-
sen om statsrådets kanslis ansvarsområde fö-
reskrivs om de uppgiftshelheter som är såda-
na uppgifter som avses i 2 § 3 mom. i lagen 
om statsrådet. Även statsrådets förordning 
om statsrådets kansli och vissa statsrådsför-
ordningar om andra ministerier måste ändras 
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i enlighet med den ändring av uppgiftsför-
delningen som avses. 

I denna proposition föreslås det att det ska 
föreskrivas att statsrådet och ministerierna 
utgör en arkivbildare. Bestämmelsen gör det 
möjligt att ordna och leda statsrådets och mi-
nisteriernas gemensamma och enhetliga do-
kumenthantering och arkivfunktion.  

 
3  Proposi t ionens konsekvenser 

3.1 Ekonomiska konsekvenser 

Statsrådets förvaltningsenhet bildas genom 
att de anslag vid de olika ministerierna som 
behövs för skötseln av statsrådets gemen-
samma förvaltnings- och sakkunnigtjänster 
samlas vid statsrådets kansli. Omkostnadsan-
slag motsvarande de uppgifter som överförs 
från de andra ministerierna överförs till stats-
rådets kansli. 

De finansiella resurser och personalresurser 
som behövs för de uppgifter som kommer att 
komma på statsrådets kanslis ansvar samlas 
på ett sätt som motsvarar de uppgifter som 
överförs från ministerierna. I samband med 
att förvaltnings- och sakkunnigtjänsterna 
samlas skapas även en ny ansvarsfördelning 
för tjänsterna. För att säkerställa tillräckliga 
resurser i enlighet med denna fördelning ska 
de nuvarande resurserna omfördelas. När re-
surserna samlas kommer man att se till att 
både de funktioner som samlas och de funk-
tioner som förblir hos ministerierna fungerar. 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2015. Avsikten är att de proposi-
tioner om överföring av anslag som beskrivs 
nedan ska överlämnas som en komplettering 
av budgetpropositionen. Sammanlagt 
82 106 000 euro av de övriga ministeriernas 
anslag ska överföras till statsrådets kanslis 
omkostnader. Detta motsvarar på årsnivå 
överföring av anslag på ca 100 miljoner euro. 
Överföringen av anslag täcker omkostnader-
na för statsrådets förvaltningsenhet som in-
rättas vid statsrådets kansli från och med den 
1 mars 2015.  

Budgetutfallet för 2013 har varit utgångs-
punkt för beräkningarna för överföring av 
anslag. Vid beräkningarna har beaktats såda-
na minskningar i personalutgifter och andra 
utgifter, såsom att personal pensioneras samt 

att avtal upphör och sägs upp, som man vid 
ministerierna har beslutat förverkliga innan 
den 1 mars 2015. Dessa sparbeslut som rör 
överförda uppgiftshelheter och som ministe-
rierna redan fattat innebär att produktiviteten 
ökar i funktionerna i fråga. Personresurserna 
är redan vid överföringen mindre än vid bör-
jan av år 2014. Ministerierna har beslutat att 
avskaffa ungefär tio tjänster som hänger 
samman med de funktioner som överförs, 
och dessutom har några tjänsteförhållanden 
för viss tid som hänger samman med dessa 
uppgifter upphört. Detta beräknas innebära 
att produktiviteten för personresurserna inom 
de funktioner som överförs i sin helhet ökar 
ca 5 procent. I beräkningen över överförda 
resurser har man inte på förhand beaktat må-
let att produktiviteten för den offentliga eko-
nomin ska växa 0,5 % i enlighet med reger-
ingens strukturpolitiska program, och inte 
heller några andra av sparbesluten i budget-
propositionerna. Sparbesluten berör även 
statsrådets förvaltningsenhets verksamhet 
från och med den 1 mars 2015, och avsikten 
är att det senare, som en del av beredningen 
av budgeten och budgetramarna, ska beslutas 
om vad som berörs. 

På grund av att ministeriernas indelning i 
ansvarsområden ändras med stöd av den fö-
reslagna ändringen av lagen om statsrådet, 
överförs anslag i budgeten för 2015 till mo-
ment 23.01.01, omkostnader för statsrådets 
kansli, på följande sätt: från moment 
24.01.01, utrikesförvaltningens omkostnader, 
24 970 000 euro; från moment 25.01.01, ju-
stitieministeriets omkostnader, 4 536 000 
euro; från moment 26.01.01, inrikesministe-
riets omkostnader, 4 471 000 euro; från mo-
ment 27.01.01, försvarsministeriets omkost-
nader, 3 567 000 euro; från moment 
28.01.01, finansministeriets omkostnader, 
7 560 000 euro; från moment 29.01.01, un-
dervisnings- och kulturministeriets omkost-
nader, 6 171 000 euro; från moment 
30.01.01, jord- och skogsbruksministeriets 
omkostnader, 5 159 000 euro; från moment 
31.01.01, kommunikationsministeriets om-
kostnader, 3 882 000 euro; från moment 
32.01.01, arbets- och näringsministeriets 
omkostnader, 10 383 000 euro; från moment 
33.01.01, social- och hälsovårdsministeriets 
omkostnader, 7 439 000 euro; och från mo-
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ment 35.01.01, miljöministeriets omkostna-
der, 3 850 000 euro. Dessutom överförs från 
Finlands miljöcentrals omkostnadsmoment 
35.01.04 till statsrådets kanslis omkostnader 
118 000 euro i samband med att uppgifter 
samtidigt överförs till Statens center för in-
formations- och kommunikationsteknik Val-
tori. 

Löneutgifternas andel av de anslag som 
överförs är ca 18 miljoner euro per år. De lö-
neanslag som överförs med de uppgiftshelhe-
ter som i sin helhet överförs till statsrådets 
kansli från de andra ministerierna ska preci-
seras i enlighet med kostnaderna som mot-
svarar de förflyttningar av personer som för-
verkligats i tilläggsbudgeten för 2015. Utöver 
löneutgifterna överförs de utgifter för köpta 
tjänster som hänger samman med de uppgif-
ter som överförs samt personalomkostnader-
na. Dessas andel utgör ca 80 miljoner euro 
per år. Personalomkostnaderna utgörs av 
bland annat utbildnings- och resekostnader. 

Hyreskostnaderna för lokaler samt kostna-
derna för underhåll och utveckling av datasy-
stemen hör till de mest betydande kostnads-
helheter som överförs. Informationsförvalt-
ningens överförda utgifter för köpta tjänster 
beräknas uppgå till ca 30 miljoner euro. De 
lokalkostnader som överförs beräknas uppgå 
till ca 47 miljoner euro. Lokalkostnaderna 
berörs av en årlig hyreshöjning på ca 1 pro-
cent, vilket gör att statsrådets kanslis kostna-
der årligen ökar med ungefär en halv miljon 
euro. Motsvarande tryck på att höja kostna-
derna finns i fortsättningen inte på de andra 
ministerierna. Projekt som syftar till att ef-
fektivisera lokalanvändningen, noggrann lo-
kalhantering samt totalplanering kommer att 
minska lokalkostnaderna på lång sikt. 

Antalet årsverken som överförs är samman-
lagt ca 293 per år, och år 2015 överförs 244 
årsverken vilket motsvarar 10 månader. Per-
sonalresurser överförs år 2015 från respekti-
ve ministerium enligt följande: utrikesmini-
steriet 37,1 årsverken (ca 45 årsverken/år), 
justitieministeriet 16,6 årsverken (ca 20 års-
verken/år), inrikesministeriet 23,4 årsverken 
(ca 28 årsverken/år), försvarsministeriet 13,8 
årsverken (ca 17 årsverken/år), finansmini-
steriet 24,4 årsverken (ca 29 årsverken/år), 
undervisnings- och kulturministeriet 25,2 
årsverken (ca 30 årsverken/år), jord- och 

skogsbruksministeriet 16,8 årsverken (ca 20 
årsverken/år), kommunikationsministeriet 
14,0 årsverken (ca 17 årsverken/år), arbets- 
och näringsministeriet 33,3 årsverken (ca 40 
årsverken/år), social- och hälsovårdsministe-
riet 26,7 årsverken (ca 32 årsverken/år) och 
miljöministeriet 13,0 årsverken (ca 16 års-
verken/år). Dessutom överförs anslag mot-
svarande ca 31 årsverken från utrikesförvalt-
ningens omkostnader i samband med de upp-
gifter som överförs och som har skötts av 
tjänstemän i den allmänna karriären inom ut-
rikesförvaltningen. 

De kostnader som i förändringsfasen upp-
kommer av att uppgifterna samlas har inte 
bedömts medföra ett behov av tilläggsanslag. 
I samband med förändringen kan dock bland 
annat tillämpningen av bestämmelserna för 
tryggande av lönenivån i någon mån medföra 
kostnader. Uppgifterna och funktionerna 
samt de anslag som hör samman med dem 
samlas inom rambeslutet för statsfinanserna. 

Läget för de offentliga finanserna leder till 
ett behov av att utveckla förvaltnings- och 
stöduppgifterna som helhet för att få till 
stånd bättre serviceförmåga och produktivi-
tet. Det att statsrådets gemensamma förvalt-
nings- och sakkunnigtjänster samlas tillför en 
betydande produktivitetspotential på lång 
sikt. I regeringens strukturpolitiska program 
har det ställts upp som mål att produktivite-
ten för den offentliga ekonomin ska växa 
0,5 %. Förväntningarna på de produktivitets-
vinster som uppstår till följd av att statsrådets 
och ministeriernas förvaltnings- och sakkun-
nigtjänster samlas är åtminstone på lång sikt 
betydligt större. Produktivitetspotential upp-
står även eftersom resultatet och effekten av 
de uppgifter som hör till ministeriernas för-
valtningsområde förväntas bli bättre. För att 
produktivitetspotentialen ska uppnås krävs 
ändå också investeringar, så att de tjänster 
och system som hänger samman med uppgif-
terna som samlas och som för närvarande är 
separerade i de olika ministerierna, exempel-
vis ärendehanteringssystem, system för in-
tern kommunikation och översättningspro-
gram, kan förenhetligas. I och med att upp-
gifterna samlas förbättras möjligheterna att 
utveckla verksamhetens effektivitet, kvalitet 
och effekt.  
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3.2 Konsekvenser för myndigheterna 

Enligt förslaget svarar statsrådets kansli för 
statsrådets och ministeriernas gemensamma 
förvaltnings- och sakkunnigtjänster. Ansvar 
för statsrådets gemensamma förvaltnings- 
och sakkunnigtjänster betyder på ett allmänt 
plan att det i fortsättningen är statsrådets 
kanslis uppgift att leda, styra, samordna och 
utveckla statsrådets och ministeriernas ge-
mensamma förvaltnings- och sakkunnigfunk-
tioner samt att producera gemensamma för-
valtningstjänster. Som en del av denna upp-
gift utvecklar statsrådets kansli även statsrå-
dets gemensamma verksamhetskultur. 

 
Funktioner och uppgifter som samlas 

I anslutning till den föreslagna ändringen 
av lagen om statsrådet har ändringar i verk-
samheten förberetts. Avsikten med ändring-
arna är att vid statsrådets kansli samla följan-
de uppgiftshelheter.  

Vid statsrådets kansli kommer man att från 
ministerierna samla förberedelse och styrning 
av de riktlinjer och förfaranden som är ge-
mensamma på statsrådsnivå och som gäller 
personalförvaltning och personalutveckling 
samt produktion av gemensam personalrap-
portering. Statsrådets kansli förbereder i 
samarbete med finansministeriet de på stats-
rådsnivå gemensamma strategiska riktlinjer-
na för personalplaneringen. Statsrådets kansli 
fastställer tillvägagångssätten och metoderna 
för statsrådets och ministeriernas gemen-
samma personalplanering samt de gemen-
samma personalpolitiska riktlinjerna. Fi-
nansministeriet har fortsättningsvis allmän 
behörighet att förenhetliga personalförvalt-
ningen i hela statsförvaltningen. De uppgifter 
som ministerierna har i egenskap av förvalt-
ningsområdets förhandlingsmyndighet och 
som rör ministeriernas tjänstekollektivavtal 
hör fortsättningsvis till de enskilda ministeri-
erna. 

Statsrådets kansli ska ansvara för de strate-
giska riktlinjerna för statsrådets och ministe-
riernas kompetensutveckling till den del som 
kompetensutvecklingen inte hör samman 
med uppgifter inom ministeriernas förvalt-
ningsområden. Statsrådets kansli ska utveck-
la modeller, metoder och redskap för utvär-

dering och utveckling av kompetensen. 
Dessutom ska statsrådets kansli ansvara för 
anordnandet av gemensam utbildning samt 
utveckla en gemensam verksamhetskultur.  

Statsrådets kansli får i uppgift att utveckla 
de gemensamma riktlinjerna och förfarande-
na för statsrådets och ministeriernas rekryte-
ringsprocesser.  Genom de gemensamma för-
farandena förenhetligas rekryteringsproces-
serna i statsrådet, ökar personalens rörlighet 
och utvecklas en enhetlig arbetsgivarbild. 
Förberedelse och föredragning av utnämning 
vid statsrådets allmänna sammanträde samlas 
dock inte i detta skede. 

Statsrådets kansli har i fortsättningen som 
uppgift att styra, utveckla och samordna 
statsrådets och ministeriernas gemensamma 
planering av verksamheten och ekonomin 
samt att sköta uppgifter inom ekonomiför-
valtning och bokföring. Målet är att förenhet-
liga ministeriernas tillvägagångssätt och 
praxis i dessa uppgifter. Finansministeriet har 
fortsättningsvis allmän behörighet att fören-
hetliga detta i hela statsförvaltningen. När det 
gäller ministerierna kompletterar statsrådets 
kanslis uppgift och behörighet finansministe-
riets allmänna styrning. Det är meningen att 
det i samarbete med finansministeriet ska 
säkras att styrningen av hela statsförvaltning-
en är kompatibel med styrningen av ministe-
rierna. Ministerierna ansvarar fortsättningsvis 
för ministeriets egen ekonomiförvaltning och 
planering av verksamhetsekonomin samt för 
styrningen av planeringen av det egna an-
svarsområdets verksamhet och ekonomi.  

Vid statsrådets kansli samlas statsrådets 
gemensamma dataadministration inklusive 
de gemensamma datasystemen och grund-
läggande informationsteknik. Statsrådets 
kansli ansvarar i fortsättningen för ledningen 
och utvecklingen av statsrådets gemensamma 
informationsförvaltning. Statsrådets kansli 
ska styra interoperabiliteten inom statsrådets 
och ministeriernas informationsförvaltning. 
Statsrådets kansli ska fastställa de gemen-
samma datasystemens och den grundläggan-
de informationsteknikens funktionella behov 
i samband med att de enskilda ministeriernas 
särskilda behov samordnas samt skaffa tjäns-
ter huvudsakligen från Statens center för in-
formations- och kommunikationsteknik Val-
tori. Varje ministerium svarar fortsättnings-
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vis för styrningen av informationsförvalt-
ningen inom förvaltningsområdet samt för 
ordnandet av de tjänster som är bundna till 
ministeriets ansvarsområde. Ändringen på-
verkar inte finansministeriets uppgifter inom 
styrningen av informationsförvaltningen 
inom den offentliga förvaltningen. 

Vid statsrådets kansli samlas från ministe-
rierna uppgifter och funktioner som rör hel-
heten informationshantering, inklusive do-
kumenthantering och arkivbildning. Statsrå-
dets kansli ska ansvara för styrning, utveck-
ling och samordnande av god informations-
hantering och arkivbildning när det gäller 
statsrådets och ministeriernas gemensamma 
dokumenthantering. Statsrådets kansli ska 
sköta de gemensamma arkiv- och registratur-
tjänster som hänger samman med informa-
tionshanteringen och dokumenthanteringen. 
Statsrådets kansli ska även sköta gemen-
samma biblioteks- och informationstjänster. I 
samband med dessa funktioner blir det i fort-
sättningen också statsrådets kanslis uppgift 
att hantera statsrådets projektinformation. 
Även dokumenthanteringen inom EU-
informationsförvaltningen och informations-
hantering av internationellt material ska sam-
las vid statsrådets kansli. Statsrådets kansli 
ska ansvara för kundbetjäningen inom ovan-
nämnda funktioner. 

Utveckling och upprätthållande av publika-
tionssystemen för statsrådets gemensamma 
intranät och internet ska höra till statsrådets 
gemensamma förvaltnings- och sakkunnig-
tjänster. Under ledning av statsrådets kansli 
ska publikationssystemen utvecklas i samar-
bete med ministerierna. Statsrådets kansli ska 
i samarbete med ministerierna ansvara för 
innehållet och planeringen av innehållet på 
det gemensamma intranätet, för samarbetet 
mellan ministeriernas ansvariga för webbin-
formation och för utvecklingen av ministeri-
ernas webbinformationskompetens. Varje 
ministerium ska fortsättningsvis ansvara för 
sin egen interna kommunikation och externa 
kommunikation.  De uppgifter som hör 
samman med produktionen av de publikatio-
ner som utkommer i ministeriernas publika-
tionsserier överförs till statsrådets kansli. Till 
statsrådets kansli överförs även ansvaret för 
ministeriernas trycknings-, kopierings- och 
utskrivningstjänster samt ansvaret för stats-

rådets visuella profil och statsrådets gemen-
samma materialbanker.  

Vid statsrådets kansli samlas den översätt-
ning, den granskning av översättningar, de 
tolkningstjänster, det terminologiarbete och 
de uppgifter som hör samman med språktek-
nologi som hittills skötts vid ministerierna. 
Statsrådets translatorsbyrå, som är en del av 
statsrådets kansli, sköter redan nu i betydan-
de utsträckning dessa funktioner. 

Vid statsrådets kansli samlas ministeriernas 
uppgifter som rör lokalfrågor. Som en del av 
lokalförvaltningen ska statsrådets kansli an-
svara för ministeriernas alla lokalarrange-
mang, för hyresavtalen, för planeringen av 
användningen av lokalerna och för renove-
ringen av lokalerna. Ansvaret ska även inne-
bära att ordna lösöre till och städning i loka-
lerna. Statsrådets kansli ska ansvara för mö-
teslokaler, lokaler för särskilt känsligt mate-
rial och planering av särskilda utrymmen. 
Ansvaret för de lokalfrågor som rör utrikes-
förvaltningens utlandsfunktioner stannar hos 
utrikesförvaltningen. 

Ministeriernas ämbetsverkstjänster ska 
samlas vid statsrådets kansli. Statsrådets 
kansli sköter redan nu de ämbetsverkstjänster 
och transporttjänster som rör statsrådets re-
presentationslokaler, statliga högtidligheter 
och ministrarnas transporter. I fortsättningen 
hör även ministeriernas övriga ämbetsverks-
tjänster, såsom transporttjänster, postutdel-
ning, kundbetjäning och stödtjänster vid oli-
ka tillställningar, till statsrådets kanslis upp-
gifter. Ansvaret för de logistikfunktioner och 
upphandlingstjänster som rör utrikesförvalt-
ningens utlandsfunktioner stannar hos utri-
kesförvaltningen. Försvarsministeriet ansva-
rar självt för sina persontransporttjänster, och 
vid inrikesministeriet har transporttjänsterna 
ordnats i samarbete med polisen. 

De säkerhetsrelaterade uppgifter som ska 
samlas vid statsrådets kansli är statsrådets 
och dess medlemmars säkerhetsarrangemang, 
upphandling av ministeriernas säkerhetssy-
stem, säkerhetsupphandling för statsrådets 
ministeriefastigheter, uppgifter i anslutning 
till säkerhetsövervakning av fastigheter och 
statsrådets gemensamma datasäkerhet. An-
svaret för de stödtjänster för beskickningar i 
utlandet som gäller säkerheten för utrikesför-
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valtningens utlandsfunktioner stannar hos ut-
rikesförvaltningen. 

Uppgifter gällande statsrådets gemensam-
ma beredskap ska mer heltäckande än för 
närvarande samlas vid statsrådets kansli. Den 
gemensamma beredskapen omfattar ministe-
riernas gemensamma beredskapsplanering, 
statsrådets gemensamma beredskap för stör-
ningssituationer och undantagsförhållanden 
samt statsrådets lägesbildsverksamhet. An-
svaret för ministeriernas och deras förvalt-
ningsområdens beredskap stannar hos mini-
sterierna. 

Vid statsrådets kansli ska även samlas upp-
gifter i anslutning till upphandlingen och re-
seförvaltningen vid statsrådet. I den ledning 
av statsrådets gemensamma upphandling som 
kommer på statsrådets kanslis ansvar ingår 
utveckling av tillvägagångssätten och meto-
derna för upphandlingen samt styrning. 
Dessutom ska det för statsrådets upphand-
lingar inrättas en sakkunnig- och stödfunk-
tion som producerar sådana ekonomisk-
juridiska sakkunnigtjänster som har samband 
med upphandlingar, som en del av ministeri-
ernas upphandlingprocess. I reseförvaltning-
en samlas ledning, styrning och utveckling 
av statsrådets gemensamma reseförvaltning. 
Dessa inkluderar utveckling och styrning av 
tillvägagångssätt och metoder, bland annat 
med hjälp av på statsrådsnivå gemensamma 
reseanvisningar. 

 
Uppgiftsfördelning 

De uppgifter som samlas är sådana som 
stöder skötseln av de uppgifter som hör till 
ministeriernas ansvarsområden. Dessa upp-
gifter sköts för tillfället vid alla ministerier, 
och i enlighet med detta ligger ansvaret för 
dem på ministeriet i fråga. I samband med att 
uppgifterna samlas överförs till statsrådets 
kansli i huvudsak även ansvaret för att upp-
gifterna sköts. I en del av uppgifterna ansva-
rar även ministerierna för verksamheten 
inom den uppgiftshelhet som överförs. I vis-
sa uppgifter gällande utveckling och samord-
ning stannar ansvaret för verksamheten hos 
ministerierna. Också när det gäller dessa 
uppgifter är statsrådets kansli behörigt att 
styra statsrådets och ministeriernas förfaran-
den och tillvägagångssätt. Avsikten är att be-

stämmelser om fördelningen av uppgifterna 
på allmän nivå ska ingå i reglementet för 
statsrådet. Närmare bestämmelser om stats-
rådets kanslis ansvar inom de uppgifter som 
samlas ska utfärdas genom statsrådets för-
ordning om statsrådets kansli. För att myn-
dighetsansvaret ska kunna fastställas tillräck-
ligt precist, ska uppgifterna fastställas till-
räckligt precist särskilt vid utförandet av så-
dana uppgiftshelheter där ansvaret ligger på 
såväl de enskilda ministerierna som på stats-
rådets kansli. Detta är särskilt viktigt i de 
uppgifter som innebär utövning av offentlig 
makt.  

Bestämmelser om utgångspunkterna för 
statsrådets interna arbetsfördelning finns i 
grundlagen. Enligt 65 § i grundlagen hör till 
statsrådet de uppgifter som särskilt nämns i 
grundlagen samt de övriga regerings- och 
förvaltningsärenden som enligt lag eller 
andra författningar ska avgöras av statsrådet 
eller något ministerium eller som inte har 
hänförts till republikens presidents eller nå-
gon annan myndighets behörighet. Statsrådet 
består enligt 1 § i lagen om statsrådet av 12 
ministerier. Enligt 68 § 1 mom. i grundlagen 
svarar varje ministerium inom sitt ansvars-
område för beredningen av de ärenden som 
hör till statsrådet och för att förvaltningen 
ordnas som sig bör. I 68 § 3 mom. konstate-
ras det att bestämmelser om ministeriernas 
ansvarsområden och om fördelningen av 
ärenden mellan dem samt om andra former 
för organisering av statsrådet utfärdas genom 
lag eller statsrådsförordning. Genom grund-
lagen ges sålunda bemyndigande att genom 
antingen lag eller förordning fastställa för-
delningen av statsrådets uppgifter mellan mi-
nisterierna samt hur behandlingen av ärenden 
ordnas inom statsrådet. Bestämmelser om 
statsrådets interna arbetsfördelning och om 
ordnandet av dess verksamhet får således ut-
färdas genom lag eller förordning av statsrå-
det även så, att något ministerium får på sitt 
ansvar att sköta en viss uppgiftshelhet för 
alla ministeriers del.  

Genom de föreslagna ändringarna påverkas 
hanteringen av de förvaltningsärenden som 
ankommer på ministerierna. Genom ändring-
arna tas ändå inga sådana uppgifter bort från 
något ministeriums egentliga ansvarsområde 
som hör till dess förvaltningsområde, och de 
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överförs inte heller till något annat ministeri-
um. Ändringen påverkar hur sådana förvalt-
nings- och sakkunnigtjänster inom statsrådet 
sköts som praktiskt taget alla ministerier har 
som stöd för utförandet av de uppgifter som 
hör till deras ansvarsområde. Den föreslagna 
ändringen av 1 § i arkivlagen tillsammans 
med de uppgifter kring gemensam doku-
menthantering och den uppgift som arkivbil-
dare som överförs till statsrådets kansli med-
för en ny uppgiftsfördelning av vissa allmän-
na myndighetsuppgifter inom statsrådet. Syf-
tet med propositionen är dock inte att till öv-
riga delar ändra hur sådana myndighetsan-
svar fastställs som med stöd av annan allmän 
eller speciallagstiftning, exempelvis offent-
lighetslagen, ankommer på ett ministerium i 
samband med uppgifterna inom dess an-
svarsområde. 

 
Fördelar med att samla uppgifterna 

Fördelarna med att samla uppgifterna vari-
erar i någon mån beroende på verksamhets-
området. Överlappningar av liknande uppgif-
ter som nu sköts decentraliserat på de 12 mi-
nisterierna kan elimineras och man blir mind-
re beroende av enskilda faktorer. Uppgifterna 
kan, i jämförelse med det nuvarande decent-
raliserade sättet, skötas genom mer enhetliga 
processer och datasystem.  Den goda praxis 
och de goda förfaranden inom ministerierna 
som är ändamålsenliga även för skötseln av 
statsrådets gemensamma uppgifter kan i stör-
re utsträckning tas i bruk av alla ministerier. 
Utnyttjandet av statsrådets personalresurser 
och personalens kompetens blir bättre och 
flexiblare än för tillfället i och med att rörlig-
heten ökar och personalen ges större möjlig-
het att utveckla sin kompetens. Ministerier-
nas personalpolitiska praxis och förfaranden 
blir enhetligare än tidigare och utvecklingen 
av personalpolitiken och personalen blir mer 
övergripande och får lättare att påverka. I och 
med de samlade uppgiftshelheterna blir stats-
rådet en starkare upphandlare av tjänster och 
totalekonomin för offentlig upphandling kan 
förbättras tack vare de större volymerna.  

 
Risker med att samla uppgifterna 

När de gemensamma förvaltnings- och 
sakkunnigfunktionerna och -tjänsterna sam-
lats har följande risker identifierats, som kan 
leda till nackdelar då den nya verksamhets-
modellen tas i bruk om förändringen sköts 
dåligt. Ministerierna har då de sköter sina in-
terna förvaltnings- och sakkunnigtjänster 
kunnat ta i beaktande ministeriets egna spe-
cialbehov. Detta har lett till att nivån på och 
sättet att sköta verksamheten varierar mini-
sterierna emellan, delvis till och med avse-
värt. När funktionerna samlas och gemen-
samma verksamhetsmodeller tas i bruk kan 
kvaliteten på verksamheten delvis sjunka el-
ler möjligheten att beakta enskilda specialbe-
hov minska. Målet är ändå att kvaliteten på 
verksamheten som en helhet i fortsättningen 
ska kunna förbättras. Även när funktionerna 
förenhetligas försöker man i tillräckligt hög 
grad beakta ministeriernas specialbehov. De 
förvaltnings- och sakkunnigtjänster som sam-
las är inte heller i fortsättningen precis de 
samma för alla. Om man inte kan förenhetli-
ga uppgifterna på ett kontrollerat sätt och 
samtidigt se till att ministeriernas olika behov 
beaktas vid utvecklingen av verksamheten, 
kan nivån på verksamheten och tjänsterna 
som helhet ur ministeriernas synvinkel sjun-
ka. 

Det att de gemensamma förvaltnings- och 
sakkunnigtjänsterna samlas leder till en bety-
dande förändring i statsrådets och ministeri-
ernas verksamhetsstruktur. Uppgiftsfördel-
ningen mellan ministerierna och statsrådets 
kansli, som sköter de gemensamma uppgif-
terna, ska försöka göras tillräckligt klar, så 
att uppgifterna inte överlappar varandra. För 
att förhindra överlappningar måste arbetsför-
delningen och verksamhetsprocesserna fast-
ställas tydligt och tillräckligt precist, och 
dessutom måste statsrådets kansli kunna ga-
rantera tillräcklig kapacitet för de gemen-
samma förvaltnings- och sakkunnigtjänster-
na. Verksamheten måste även vara tillräck-
ligt flexibel för att vid behov från fall till fall 
kunna möta ministeriernas behov.  

Skötseln av förvaltnings- och sakkunnig-
tjänsterna kommer på grund av förändringen 
organisatoriskt sett längre bort från de upp-
gifter som hör till ministeriernas ansvarsom-
råden. Den nytta för utförandet av uppgifter-
na inom ministeriernas ansvarsområden som 
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närheten fört med sig kan gå förlorad om 
verksamhetsmodellerna för till exempel mot-
tagande av uppdrag inte är tillräckligt flexib-
la. Å andra sidan måste sådana förfaranden 
för utveckling av verksamheten skapas, som 
stöder och möjliggör att ministerierna kan 
påverka vilka behov som ska beaktas i ut-
vecklingen. De personer som sköter sådana 
uppgifter som kräver närhet av den som skö-
ter de dagliga förvaltnings- och sakkunnig-
tjänsterna ska fysiskt finnas i de utrymmen 
som används av ministerierna.  

 
3.3 Konsekvenser för verksamheten hos 

företagen och hos koncernaktörerna 
inom statsförvaltningen 

Genom att inrätta statsrådets förvaltnings-
enhet och samla de gemensamma förvalt-
nings- och sakkunnigtjänsterna kan man 
uppnå bättre lönsamhet bland annat genom 
mer totalekonomisk upphandling än för när-
varande. Statsrådets förvaltningsenhet är som 
aktör vid offentlig upphandling en större en-
het än ett enskilt ministerium. Detta innebär 
som mest på vissa verksamhetsområden att 
de 12 ministeriernas upphandling samlas. 
Förändringen är dock inte så betydande att 
den i större skala skulle påverka marknadens 
funktion. 

När statsrådets förvaltningsenhet inrättas 
och uppgifterna från ministerierna samlas vid 
statsrådets kansli, centraliseras ministeriernas 
interna administrativa stöduppgifter. Avsik-
ten är inte att samlandet av uppgifterna ska 
förändra den roll som tjänsteproducent för 
ministerierna som koncernaktörerna inom 
statsförvaltningen har. När uppgifterna sam-
las centraliseras statsrådets och ministerier-
nas beställarverksamhet från statsförvalt-
ningens servicecentraler, såsom Statens ser-
vicecenter för ekonomi- och personalförvalt-
ning Palkeet och Statens center för informa-
tions- och kommunikationsteknik Valtori, 
samt från andra koncernaktörer, såsom Se-
natfastigheter, Hansel Ab och HAUS kehit-
tämiskeskus Oy. Avsikten är att statsrådets 
förvaltningsenhet till vissa delar ska börja be-
tjäna och stödja ministerierna på ett nytt sätt. 
Till exempel är det meningen att det vid 
statsrådets förvaltningsenhet ska finnas en 
sakkunnig- och stödfunktion för upphand-

lingar. Denna kompletterar, för ministerier-
nas behov och för att främja enhetligheten i 
statsrådets upphandlingar, sakkunnigtjänster-
na i anslutning till Hansels upphandlingar. 
Inga överlappande funktioner kommer att in-
rättas.  

Den upphandling som statsrådets förvalt-
ningsenhet bedriver inom de uppgifter som är 
på dess ansvar är inte samordnad, vilket be-
tyder att inrättandet av statsrådets förvalt-
ningsenhet inte förändrar Hansel Ab:s ställ-
ning som inköpscentral. I fortsättningen är 
dock kunden till Hansel Ab:s ramavtal, i stäl-
let för de 12 ministerierna, statsrådet som 
helhet till den del som de varor och/eller 
tjänster som upphandlas genom ramavtalen 
har en koppling till skötseln av statsrådets 
gemensamma förvaltnings- och sakkunnig-
tjänster. Det faktum att uppgifterna samlas 
kan anses vara till nytta för såväl statsrådet 
och ministerierna som Hansel Ab. Ministeri-
erna har tillsammans en bättre möjlighet att 
få sina behov och sina krav på innehållet i 
upphandlingen att bli en del av Hansels ram-
avtal, och samtidigt kan Hansel koncentrera 
sina resurser och sin kompetens, då man på 
ministeriesidan har endast en samarbetspart-
ner.  

När det kommer till lokalfrågor är Senat-
fastigheter en central anknuten enhet och 
samarbetspartner vid skötseln av statsrådets 
gemensamma förvaltnings- och sakkunnig-
tjänster. Statsrådets kansli fungerar i fortsätt-
ningen på alla ministeriers vägnar som Senat-
fastigheters avtalspartner i lokalfrågor samt 
ansvarar för att ministeriernas funktionella 
behov har beaktats i de lokaler som hyrs av 
Senatfastigheter och i de tjänster som hänger 
samman med dem. 

Statsrådets kansli ska i fortsättningen an-
svara för anordnandet av gemensam utbild-
ning samt utveckla en gemensam verksam-
hetskultur. En nära samarbetspartner i denna 
verksamhet är HAUS kehittämiskeskus Oy.  

 
3.4 Konsekvenser för personalen 

Inom statsrådet arbetar ca 4 900 personer, 
varav ca 1 000 personer sköter förvaltnings-
uppgifter. När den föreslagna lager träder i 
kraft kommer ca 480 personer att sköta såda-
na gemensamma förvaltnings- och sakkun-
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nigtjänster inom statsrådet som ska samlas. 
Det att uppgifterna samlas får direkta konse-
kvenser för knappt 10 procent av statsrådets 
hela personal. 

Till statsrådets kansli överförs resurser som 
motsvarar sammanlagt ca 320 årsverken. Re-
surserna omfattar för det första ca 260 års-
verken som överförs med de uppgiftsområ-
den som överförs i sin helhet. De tjänster 
som innehas av personer som sköter uppgif-
ter som överförs med dessa uppgiftshelheter 
överförs, och personerna flyttas med tjäns-
terna direkt med stöd av lag. Av de resurser 
som samlas består för det andra ca 33 årsver-
ken av uppgifter som överförs i form av del-
uppgifter. För det tredje överförs resurser 
motsvarande ca 31 årsverken i form av an-
slag från utrikesförvaltningens omkostnader. 
Detta motsvarar de resurser som speglar 
mängden överförda uppgifter som har skötts 
av tjänstemän i den allmänna karriären inom 
utrikesförvaltningen.  

Utöver de direkta konsekvenserna följer 
även en omorganisering av uppgifterna i alla 
de ministerier från vilka uppgifter överförs. 
Beaktas denna omorganisering av uppgifter, 
påverkar förändringarna åtminstone indirekt 
uppskattningsvis sammanlagt ca 1 000 per-
soner som sköter interna förvaltningsuppgif-
ter vid ministerierna.  

Största delen av personalen inom de äm-
betsverkstjänster, den dataadministration och 
de uppgifter som gäller säkerhet och bered-
skap som överförs är män. Däremot är det 
fler kvinnor än män inom de övriga funktio-
ner som samlas. En särskilt stor andel kvin-
nor arbetar inom översättnings- och språk-
tjänsterna samt med uppgifter inom informa-
tionshanteringen och biblioteks- och infor-
mationstjänsterna. Uppgifterna och tjänsterna 
överförs dock jämnt inom de uppgiftshelhe-
ter som överförs. De föreslagna ändringarna 
beräknas ha endast ringa konsekvenser för 
jämställdheten, så det har inte ansetts nöd-
vändigt att i beredningen göra en konse-
kvensanalys ur jämställdhetsperspektiv. I 
samband med den förändring som samlandet 
av uppgifterna för med sig bör man dock se 
till att jämställdheten beaktas, och det är skäl 
att utvärdera konsekvenserna för jämställdhe-
ten efter övergångstiden. 

Den personal som för tillfället sköter de 
uppgifter som ska samlas använder på basis 
av de nuvarande uppgifterna antingen den 
största delen eller en mindre del av sin ar-
betstid till uppgifterna. Personresurserna för 
de uppgifter som överförs består i vissa fall 
av till och med väldigt små uppgiftsdelar ut-
förda av flera personer. Bland de personre-
surser som samlas är dock andelen personer 
som huvudsakligen sköter uppgifter som ska 
överföras betydligt större.  

De personer vid ministerierna som för till-
fället huvudsakligen sköter sådana uppgifts-
helheter som i sin helhet överförs till statsrå-
dets förvaltningsenhet förflyttas till statsrå-
dets kansli då uppgifterna överförs. Detta be-
tyder att de tjänster som hänger samman med 
de uppgifter som överförs också överförs och 
att de tjänstemän som innehar dessa tjänster 
förflyttas. Utgångspunkten är att de tjänste-
män som sköter sådana uppgifter som över-
förs i sin helhet förflyttas samtidigt med 
tjänsten, om personen använder över hälften 
av sin arbetstid till att sköta uppgifter som 
överförs. Inom statsrådets kansli påverkar 
förändringen placeringen av och uppgiftsbe-
skrivningarna för de personer som sköter de 
uppgifter som samlas. 

Eftersom det är fråga om en ändring i in-
delningen av ministeriernas ansvarsområden, 
som det ska föreskrivas om genom en änd-
ring av reglementet för statsrådet, tillämpas 
på överföringen av tjänster som innehas av 
personer som sköter uppgiftshelheter som 
överförs och på förflyttningen av personal 
11 § 2 mom. i lagen om statsrådet. Enligt be-
stämmelsen kan statsrådet i överensstämmel-
se med en ändring i indelningen av ministeri-
ernas ansvarsområden överföra en tjänst som 
har inrättats vid ett ministerium till ett annat 
ministerium. Likaså kan en i 9 § 1 mom. i 
statstjänstemannalagen (750/1994) avsedd 
tjänsteman som utnämnts för viss tid förflyt-
tas till ett annat ministerium till utgången av 
den tid för vilken tjänstemannen har ut-
nämnts. En tjänst kan överföras och en tjäns-
teman förflyttas utan tjänstemannens sam-
tycke endast om överföringen och förflytt-
ningen inte inverkar på tjänstemannens frihet 
att välja bostadsort.  

Cirka 10 personer i arbetsavtalsförhållande 
sköter uppgifter som överförs från utrikesmi-
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nisteriet. Dessutom ska under 10 personer i 
arbetsavtalsförhållande förflyttas från Statens 
center för informations- och kommunika-
tionsteknik Valtori till statsrådets och mini-
steriernas gemensamma förvaltnings- och 
sakkunnigtjänster. Kontinuiteten i anställ-
ningsförhållandet för dessa personer tryggas 
genom att det i ikraftträdandebestämmelsen i 
lagen om ändring av 2 § i lagen om statsrådet 
ska föreskrivas att personer i arbetsavtalsför-
hållande förflyttas till tjänsteförhållanden vid 
statsrådets kansli.  

När det gäller de uppgifter som består av 
flera personers arbetsinsats, överförs resur-
serna i form av anslag, så att anslag motsva-
rande de årsverken som överförs dras av från 
alla ministeriers omkostnader och överförs 
till statsrådets kanslis omkostnader. Den per-
sonal som ska förflyttas till de uppgifter vid 
statsrådets kansli som skapas av dessa så kal-
lade deluppgifter väljs bland ministeriernas 
personal genom ett internt anmälningsförfa-
rande inom statsrådet. Genom anmälnings-
förfarandet väljs även alla chefer för de upp-
giftshelheter som överförs samt tillsätts de 
uppgifter som för tillfället sköts av tjänste-
män i den allmänna karriären inom utrikes-
förvaltningen. Ministeriernas ordinarie per-
sonal kan anmäla sig till uppgifterna, liksom 
personer som med stöd av 9 § 2 mom. i tjäns-
temannalagen har utnämnts till tjänstemän 
för viss tid. Avsikten är dock att tjänsten som 
chef för statsrådets förvaltningsenhet ska till-
sättas genom ett offentligt anmälningsförfa-
rande.  

En del av de uppgifter som statsrådets för-
valtningsenhet ansvarar för ska i betydande 
utsträckning skötas decentraliserat, då perso-
nalen fysiskt stannar vid ministerierna. Detta 
är när det gäller vissa funktioner nödvändigt 
för att uppgiften ska kunna skötas. I vissa 
uppgifter garanterar dessutom den fysiska 
närheten till ministeriets funktioner att upp-
giften kan utföras kvalitativt. En decentrali-
serad verksamhetsmodell ställer dock höga 
krav på upprätthållandet och ledningen av en 
gemensam verksamhetskultur. 

Resurserna överförs i enlighet med god 
personalpolitik, och i samband med föränd-
ringen tillämpas statsrådets principbeslut av 
den 26 januari 2012 om ordnande av statsan-
ställdas ställning vid organisationsföränd-

ringar samt finansministeriets anvisningar för 
tillämpning av principbeslutet. I praktiken är 
dock principbeslutet och tillämpningsanvis-
ningarna inte av särskilt stor betydelse, efter-
som ingen personal sägs upp när funktioner-
na och uppgifterna samlas.  

Dessutom ska finansministeriets beslut av 
den 15 februari 2013 om ledning av omställ-
ningar samt omställningsskydd inom stats-
förvaltningen tillämpas, liksom finansmini-
steriets föreskrift av den 20 februari 2013 om 
överföring av personalresurser från ett för-
valtningsområde till ett annat.  

På den personal som förflyttas till statsrå-
dets kansli tillämpas statsrådets kanslis löne-
system. På de personers lön som direkt med 
stöd av lag förflyttas till statsrådets kansli 
tillämpas bestämmelserna för tryggande av 
lönenivån i avsnitt 2 i bilagan till underteck-
ningsprotokollet till statens tjänste- och ar-
betskollektivavtal för avtalsperioden 2014–
2017. Dessa bestämmelser gäller inte perso-
ner som väljs i anmälningsförfarandet.  

När personerna förflyttas till den nya ge-
mensamma organisationen kan det uppstå ett 
behov av att utvidga kompetensområdena 
och lära t.ex. nya processer och datasystem 
samt att stöda förflyttningen av personalen 
till en ny professionell helhet. Förändrings-
stöd och kompetensutveckling för de krav 
som följer av de nya uppgifterna koordineras 
av statsrådets kansli.  

 
3.5 Samhälleliga konsekvenser 

De föreslagna ändringarna påverkar den 
service som de medborgare och samfund som 
uträttar ärenden vid statsrådet och ministeri-
erna får samt skötseln av ministeriernas för-
valtningsärenden i enlighet med god förvalt-
ning. Konsekvenserna är delvis indirekta, 
men till exempel i ärenden som gäller tjäns-
temännens ställning och inom dokumenthan-
teringen är konsekvenserna mer direkta.  

Genom att samla statsrådets förvaltnings- 
och sakkunnigtjänster försöker man avveckla 
de tillvägagångssätt som skiljer sig ministeri-
erna emellan och förenhetliga verksamhets-
processerna. Målet är också att uppnå större 
funktionssäkerhet och jämnare kvalitet på 
tjänsterna. När dessa mål uppnås förbättras 
inte bara statsrådets interna förvaltingsverk-
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samhet, utan detta får även mer vittgående 
konsekvenser. Att målen uppnås och statsrå-
dets verksamhet blir enhetligare än förut kan 
anses förverkliga och främja en god förvalt-
ning och rättssäkerheten i förvaltningsären-
den för dem som uträttar ärenden inom för-
valtningen.  

Sett till resultatet av statsrådets och mini-
steriernas verksamhet och skötseln av upp-
gifterna inom ansvarsområdet, möjliggör det 
att de gemensamma förvaltnings- och sak-
kunnigtjänsterna samlas och de ovannämnda 
målen uppnås att ministerierna kan koncent-
rera sig på sina kärnuppgifter.  

 
4  Beredningen av proposit ionen 

4.1 Beredningsskeden och berednings-
material 

Förvaltnings- och kommunminister Henna 
Virkkunen tillsatte den 16 december 2011 
projektet för att reformera centralförvaltning-
en. Målet med projektet är att harmonisera 
politik-, lagstiftnings- och resursstyrningen 
inom statsrådet samt att stödja verkställning-
en och genomslagningen av regeringens stra-
tegiska vision inom den offentliga förvalt-
ningen och samhället på ett effektivare sätt 
än i dagsläget. Ett annat mål är att öka rörlig-
heten hos personalen och de ekonomiska re-
surserna samt att främja uppkomsten av en 
enhetlig verksamhetskultur inom statsför-
valtningen. 

Ett alternativ som utretts inom projektet för 
att reformera centralförvaltningen var att mi-
nisterierna skulle slås ihop till ett enda äm-
betsverk. Utgångspunkten var att ministrar-
nas ställning som medlemmar av statsrådet 
och ledare av verksamheten inom det egna 
ministeriet inte skulle ändras även om detta 
alternativ realiserades. 

Projektets mandatperiod var 1.1.2012—
31.3.2013. Man skulle före den 31 maj 2012 
ha utrett hur de uppsatta målen kunde för-
verkligas. I det andra skedet av projektet 
skulle man utgående från bedömningen i det 
första skedet lägga fram förslag till åtgärdsal-
ternativ samt åtgärder som krävs för förverk-
ligandet av dem. Ifall det under projektets 
gång föreslogs åtgärder som kräver ändringar 

i lagstiftningen skulle förslaget utarbetas till 
en regeringsproposition.  

Regeringen drog den 26 juni 2012 vid sin 
aftonskola upp riktlinjer för centralförvalt-
ningsreformens framskridande. Enligt riktlin-
jerna är avsikten att statsrådet från och med 
nästa regeringsperiod görs till en mer enhet-
lig strukturell helhet, både i funktionellt och 
ekonomiskt hänseende. En ministergrupp be-
stående av regeringspartiernas ordförande har 
ansvarat för den politiska styrningen av pro-
jektet.  

I samband med riktlinjerna sattes som mål 
att man före utgången av oktober 2012 skulle 
utarbeta alternativa modeller, utifrån vilka de 
fortsatta riktlinjerna definieras. I riktlinjerna 
skulle fastställas principer för den fortsatta 
beredningen av reformen, det praktiska ge-
nomförandet, ansvarsfördelningen och tids-
planen. Man skulle också bedöma reformens 
personal- och kostnadsverkningar inom de 
olika delområdena. 

För projektet för reformen av centralför-
valtningen 2012 fastställdes målet att bättre 
än tidigare stödja genomförandet av reger-
ingens strategiska synsätt och dess genom-
slagskraft i den offentliga förvaltningen och 
samhället, att göra politik-, lagstiftnings- och 
resursstyrningen i statsrådet mer enhetlig 
samt att öka rörligheten för resurserna och 
främja uppkomsten av en enhetlig verksam-
hetskultur i statsförvaltningen. Man ville 
också utreda möjligheten att bilda en enda 
myndighet av ministerierna på ett sätt som 
inte ändrar ministrarnas ställning som med-
lemmar av statsrådet och ledare för verksam-
heten vid sina ministerier.  

Finansministeriet tillsatte den 15 januari 
2013 de ansvariga beredare för projektet för 
att reformera centralförvaltningen som skulle 
utreda konsekvenserna av att statsrådets ge-
mensamma interna förvaltnings- och sakkun-
nigfunktioner samlas. Arbetets mandattid var 
15.1—31.12.2013. De ansvariga beredarnas 
uppgift var att föreslå hur funktionerna skulle 
samlas på ett ändamålsenligt sätt enligt del-
områden, att utreda konsekvenserna av att 
samla statsrådets gemensamma förvaltnings- 
och sakkunnigfunktioner, att på basen av ut-
redningen bereda förslag till fortsatta åtgär-
der och att bereda förslag på valet av organi-
sationsmodell för den gemensamma förvalt-
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ningsfunktionen. De hade dessutom som 
uppgift att bereda författningsändringarna om 
de funktioner och uppgifter som enligt för-
slaget ska samlas och att bereda regeringens 
proposition om samlandet av förvaltnings- 
och sakkunnigfunktionerna. De ansvariga be-
redarnas uppgifter preciserades vidare så att 
de för beslutsfattandet i reformprojektets 
styrgrupp senast den 31 mars 2013 förutsat-
tes ha utrett hur man ändamålsenligt kunde 
centralisera de förvaltnings- och sakkunnig-
helheter inom statsrådet som för tillfället i 
stor utsträckning skötts separat i de olika mi-
nisterierna. 

Den 5 april 2013 färdigställdes en slutrap-
port av ovannämnda arbete som utrett konse-
kvenserna av samlandet av statsrådets ge-
mensamma interna förvaltnings- och sakkun-
nigfunktioner. Vid beredningen ansågs det i 
samband med reformen av statsrådshelhetens 
verksamhet vara viktigt att statsrådets ge-
mensamma resurser och interna förvaltings- 
och sakkunnigverksamhet i fortsättningen 
stöder kärnverksamheten på ett så effektivt 
och resultatgivande sätt som möjligt. Sam-
landet av statsrådets förvaltnings- och sak-
kunnigtjänster konstateras i utredningen vara 
ett möjligt steg mot en enhetligare statsråds-
helhet med mer samverkan än tidigare. Ut-
vecklandet av statsrådets verksamhet kan en-
ligt utredningen ses som ett stegvist reform-
arbete, vars första steg är att samla statsrådet 
och förvaltnings- och sakkunnigfunktionerna 
på ett ändamålsenligt sätt. I utredningen kon-
stateras att det enligt bedömningar krävs vä-
sentliga ändringar i de gemensamma förvalt-
nings- och sakkunnigfunktionernas nuvaran-
de verksamhetsprocesser och verksamhets-
modeller för att nå de eftersträvade konse-
kvenserna. 

Ordförandena för regeringspartierna staka-
de den 11 november 2013 ut målsättningarna 
för reformeringen av statens centralförvalt-
ning. På basis av detta har projektet för att re-
formera centralförvaltningen organiserats i 
fem helheter: den parlamentariska kommitté 
som utvärderar strukturen hos det enhetliga 
statsrådet och dess reformbehov, utredningen 
av ämbetsverksstrukturen på centralförvalt-
ningsnivå, reformen av den högsta tjänste-
mannaledningen, utvecklingen av styrsyste-

met och inrättandet av statsrådets förvalt-
ningsenhet. 

Statsministern tillsatte den 4 december 
2013 beredningsprojektet för statsrådets för-
valtningsenhet 2015. Projektet ska bereda 
samlandet av statsrådets och dess ministeri-
ers förvaltnings- och sakkunnigfunktioner i 
statsrådets förvaltningsenhet, som inrättas 
vid statsrådets kansli, från och med den 1 
mars 2015. I beslutet om tillsättande av pro-
jektet sätts som utgångspunkt att statsrådets 
förvaltningsenhet leder, samordnar och ut-
vecklar statsrådets och dess ministeriers ge-
mensamma förvaltning, den interna verk-
samhets- och ekonomiplaneringen och tillvä-
gagångssätten samt producerar gemensamma 
tjänster och utvecklar statsrådets gemen-
samma verksamhetskultur. Inom berednings-
projektet för statsrådets förvaltningsenhet 
2015 har man granskat och kommit med för-
slag om samlandet i statsrådets förvaltnings-
enhet av de delområden som nämns i beslutet 
om tillsättande av projektet. 

En styrgrupp bestående av kanslichefer 
samt kanslichefsmötet har ansvarat för styr-
ningen av beredningsprojektet för statsrådets 
förvaltningsenhet 2015. I projektet har delta-
git åtta beredningsgrupper enligt verksam-
hetsområde, en personalpolitisk berednings-
grupp och en lagberedningsgrupp. Dessutom 
har en förvaltningsövergripande samarbets-
grupp verkat inom projektet.  

Ordförandena för regeringspartierna fast-
ställde den 13 maj 2014 på basis av bered-
ningsarbetet i det första skedet av projektet 
de funktioner och uppgifter som ska samlas 
vid statsrådets förvaltningsenhet. Utifrån det-
ta bereddes i det andra skedet av projektet 
propositionerna om överföring av resurser. 
Ordförandena för regeringspartierna gjorde 
den 9 september 2014 upp riktlinjer över de 
överföringar av anslag och de ändringar i 
lagstiftningen som hänger samman med in-
rättandet av statsrådets förvaltningsenhet.  

 
4.2 Remissyttranden och hur de har be-

aktats 

Statsrådets kansli begärde den 16 juni 2014 
utlåtanden om utkastet till regeringens pro-
position om ändring av 2 § i lagen om stats-
rådet, 1 § i arkivlagen, 7 a § i lagen om stats-
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budgeten och lagen om utrikesförvaltningen. 
Tidsfristen för utlåtanden var den 14 juli 
2014. Utlåtanden lämnades av ministerierna, 
med undantag av statsrådets kansli, justitie-
ministeriet och arbets- och näringsministeri-
et. Utlåtanden lämnades dessutom av arkiv-
verket, statskontoret, statens revisionsverk, 
Statens servicecenter för ekonomi- och per-
sonalförvaltning Palkeet, Senatfastigheter, 
Hansel Ab, HAUS Kehittämiskeskus Oy och 
statens huvudavtalsorganisationer Löntagar-
organisationen Pardia rf och Förbundet för 
den offentliga sektorn och välfärdsområdena 
JHL rf. 

 
Det centrala innehållet i yttrandena 

Propositionens målsättning att samla stats-
rådets och ministeriernas förvaltnings- och 
sakkunnigtjänster sågs i utlåtandena i all-
mänhet som en bra målsättning. Det att upp-
gifterna samlas sågs som en möjlighet att nå 
de fördelar som beskrivs i propositionen. Fi-
nansministeriet kommenterade att produkti-
vitetspotentialen i att förvaltnings- och sak-
kunnigtjänsterna samlas inte hade utvärderats 
i större utsträckning. Statens revisionsverk 
konstaterade i sitt utlåtande att det är väldigt 
viktigt att bedöma de ekonomiska konse-
kvenserna och konsekvenserna för persona-
len när det är fråga om reformer som denna, 
där målet är att förenhetliga verksamheten 
och förbättra effektiviteten. Även vissa av de 
andra remissinstanserna fäste uppmärksam-
het vid att bedömningen av konsekvenser i 
propositionen var ofullständig. 

Många av remissinstanserna ansåg att det 
är viktigt att man när statsrådets och ministe-
riernas gemensamma förvaltnings- och sak-
kunnigtjänster samlas ser till att fördelningen 
av uppgifter och ansvar mellan statsrådets 
kansli och de andra ministerierna är tillräck-
ligt tydlig och precis, så att det inte uppstår 
oklarheter kring ansvarsfördelningen. I flera 
av utlåtandena tog man fasta på att statsrå-
dets förvaltningsenhets och ministeriernas 
uppgifter inte ska överlappa varandra och på 
att en tydlig arbetsfördelning minskar beho-
vet av att inrätta överlappande funktioner vid 
ministerierna. 

Finansministeriet, statens revisionsverk, 
Statskontoret, Hansel Ab och Senatfastighe-

ter poängterade i sina utlåtanden att förhål-
landet mellan å ena sidan statens servicecen-
traler och andra organisationer som produce-
rar koncerntjänster och å andra sidan statsrå-
dets förvaltningsenhet som nu inrättas bör 
vara tydligt och att denna nya enhet inom 
statsrådet inte bör sköta uppgifter som över-
lappar uppgifterna inom de organisationer 
som redan finns. I utlåtandena poängterades 
även att statsrådets förvaltningsenhet så långt 
som möjligt borde utnyttja statens service-
centralers och andra koncernaktörers tjänster 
i sin egen verksamhet. 

Finansministeriet, utrikesministeriet och 
social- och hälsovårdsministeriet understöd-
de i sina utlåtanden det nya 3 mom. i 2 § i la-
gen om statsrådet, enligt vilket statsrådets 
kansli svarar för statsrådets och ministerier-
nas gemensamma förvaltnings- och sakkun-
nigtjänster. De övriga remissinstanserna tog 
inte direkt ställning till den föreslagna be-
stämmelsen.  

Ett flertal ministerier ansåg att det i utkastet 
föreslagna 4 mom. i 2 § i lagen om statsrådet 
till innehåll och ordalydelse var otydligt, då 
det där skulle ha föreskrivits om ministerier-
nas skyldighet att svara för att till det egna 
ansvarsområdet hörande ärenden samt skyl-
digheter i enlighet med offentlighetslagen, 
lagen om elektronisk kommunikation i myn-
digheternas verksamhet, arkivlagen och in-
formationsförvaltningslagen samordnas med 
styrningen inom de gemensamma förvalt-
nings- och sakkunnigtjänsterna.  

I det utkast till proposition som var på re-
miss ingick ett förslag till ändring av 7 a § i 
lagen om statsbudgeten (423/1988). Enligt 
det föreslagna utkastet skulle det ha föreskri-
vits att anslag som är avsedda för ett ministe-
riums verksamhet kan överföras till ett annat 
ministerium för att användas för utgifter för 
dettas verksamhet, om det är nödvändigt för 
omfördelning av statsrådets verksamhet eller 
för ordnande av ministeriernas interna för-
valtning och statsrådets och ministeriernas 
gemensamma förvaltnings- och sakkunnig-
tjänster. Om överföring av anslag till ett an-
nat ministerium skulle statsrådet enligt för-
slaget besluta på föredragning från statsrå-
dets kansli.  

Flera av remissinstanserna förhöll sig kri-
tiskt eller avvaktande till att foga ett nytt 3 
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mom. till 7 a § i lagen om statsbudgeten i den 
form som föreslogs. Enligt finansministeriet 
var förslaget oändamålsenligt öppet samtidigt 
som det riskerade att kränka riksdagens bud-
getmakt. Enligt finansministeriet bör de över-
föringar av anslag som hänger samman med 
att ministeriernas förvaltnings- och sakkun-
nigtjänster samlas ske inom ordinarie budget- 
och tilläggsbudgetförfaranden samt vid be-
hov genom att de bestämmelser för överfö-
ring av personalresurser som redan finns i 
budgeten utnyttjas. Finansministeriets upp-
fattning var att den föreslagna ändringen inte 
behövs för statsrådets förvaltningsenhets 
primära uppgift och att den därför inte bör 
inkluderas i projektet inom denna tidtabell. 
Enligt finansministeriets uppfattning är den 
en fråga som gäller utvecklingen av statsrå-
dets struktur och som därmed bör skötas av 
den parlamentariska kommitté för utveck-
lingen av centralförvaltningen som tillsatts, 
och frågan bör behandlas i det sammanhang-
et. Även vissa andra ministerier ansåg att den 
föreslagna ändringen skulle innebära att un-
dantagen från riksdagens budgetmakt utvid-
gas för mycket och på ett för allmänt sätt. I 
utlåtandena föreslogs det även att ändringen 
skulle begränsas till de anslag som behövs 
för ordnandet av statsrådets och ministerier-
nas gemensamma förvaltnings- och sakkun-
nigtjänster. 

I en del av utlåtandena understöddes för-
slaget om ändring av 1 § i arkivlagen. Ett 
flertal remissinstanser understödde målsätt-
ningen och syftet med förslaget, men en del 
ansåg att det inte är nödvändigt att ändra lag-
stiftningen för att uppnå målsättningen. 

Undervisnings- och kulturministeriet lade i 
sitt utlåtande fram uppfattningen att motiver-
ingen till förslaget om ändring av arkivlagen 
är förståelig och att saken i princip bör un-
derstödas. Ministeriet poängterade dock att 
den gällande definitionen av arkivbildare i 
enlighet med arkivlagen och definitionen av 
myndigheter i offentlighetslagen motsvarar 
varandra och att förslaget skulle leda till att 
arkivbildaren är en annan än den som i enlig-
het med offentlighetslagen i egenskap av 
myndighet i övrigt ansvarar för handlingar 
och för att de lämnas ut samt för hantering 
och datasäkerhet. Även vissa andra remissin-
stanser reagerade på detta och föreslog att 

frågan ännu skulle tas upp i den fortsatta be-
redningen. 

Arkivverket ansåg i sitt utlåtande att ingen 
ändring av 1 § i arkivlagen krävs för att stats-
rådet och ministerierna ska kunna verka som 
en arkivbildare. Arkivverket konstaterade att 
avsikten med 1 § i arkivlagen inte är att ar-
kivbildaren alltid ska definieras som en myn-
dighet. 

Undervisnings- och kulturministeriet, ar-
kivverket och vissa andra remissinstanser 
fäste även uppmärksamhet vid att en reger-
ingsproposition om ändring av arkivlagstift-
ningen är under beredning.  

Arkivverket och utrikesministeriet lyfte 
fram att den särställning som handlingar som 
uppkommer som en del av utrikesministeriets 
verksamhet har när det gäller varaktig förva-
ring av handlingar inte behandlades i utkas-
tet. 

I det utkast till proposition som var på re-
miss ingick ett förslag om ändring av be-
stämmelserna om uppgiftsrotation som grun-
dar sig på 14, 17 och 18 § i lagen om utrikes-
förvaltningen. Syftet med förslaget var att 
möjliggöra att tjänstemän inom utrikesför-
valtningen placeras vid statsrådets kansli och 
de gemensamma förvaltnings- och sakkun-
nigtjänster som avses i den föreslagna änd-
ringen av lagen om statsrådet. Avsikten med 
ändringen var att säkerställa att tillräckligt 
med resurser anvisas de uppgifter som över-
förs från utrikesministeriet till statsrådets 
kansli. Tjänstemän inom utrikesförvaltningen 
som arbetar med uppgifter vid statsrådets 
kansli skulle enligt förslaget ha haft tjänster 
inom utrikesförvaltningen. 

Utrikesministeriet motsatte sig i sitt utlå-
tande förslaget om ändring av lagen om utri-
kesförvaltningen. Utrikesministeriet konsta-
terade i sitt utlåtande att förslaget om ändring 
av lagen om utrikesförvaltningen skulle in-
nebära att tjänstesystemet inom utrikesför-
valtningen i den form som föreslås utvidgas 
mer inom tillämpningsområdet än vad man 
avsett när det gäller karriärområden och upp-
giftsområden inom utrikesförvaltningen. En-
ligt utrikesministeriet skulle den föreslagna 
lösningsmodellen leda till en komplicerad 
och oändamålsenlig modell. De föreslagna 
ändringarna var enligt utrikesministeriet 
onödigt omfattande med tanke på statsrådets 
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förvaltningsenhets verksamhet. Utrikesmini-
steriet konstaterade i sitt utlåtande att de all-
männa tjänstemännen vid utrikesministeriet 
skulle kunna hamna i en olikvärdig ställning 
som en följd av att de på grundval av de före-
slagna bestämmelserna vore skyldiga att på 
förordnande flytta till uppgifter vid statsrå-
dets förvaltningsenhet oberoende av om de-
ras nuvarande tjänsteuppdrag hänger samman 
med uppgifter vid statsrådets förvaltningsen-
het. 

Finansministeriet ansåg i sitt utlåtande att 
man på ändringar av ministeriernas ansvars-
områden och uppgifter kunde tillämpa be-
stämmelserna om omstrukturering inom 
statsförvaltningen i 5 a—5 c § i statstjänste-
mannalagen, till följd av vilket 11 § 2 mom. i 
lagen om statsrådet kunde upphävas. 

 
Beaktande av yttranden och annan fortsatt 
beredning 

På basis av utlåtandena har det förslag om 
ändring av 2 § i lagen om statsrådet som in-
går i denna proposition vid den fortsatta be-
redningen ändrats så att innehållet i det nya 4 
mom. som enligt förslaget skulle fogas till 
paragrafen har ersatts med en andra mening i 
det föreslagna nya 3 mom. Enligt bestäm-
melsen styr och samordnar statsrådets kansli 
tillvägagångssätten med avseende på de ge-
mensamma förvaltnings- och sakkunnigtjäns-
terna.  

Utlåtandena om ändringen av 1 § i arkivla-
gen har vid den fortsatta beredningen beak-
tats genom att detaljmotiveringen till den fö-
reslagna bestämmelsen preciserats. I moti-
veringen har preciserats hur gemensam ar-
kivbildning påverkar ordnandet av statsrådets 
och ministeriernas arkivfunktion och skyl-
digheterna i enlighet med offentlighetslagen. 
I motiveringen presenteras hur det är me-
ningen att utrikesförvaltningens särställning 
ska beaktas när den gemensamma arkivbild-
ningen verkställs.  

Som en följd av utlåtandena och de precise-
rande diskussioner ministerierna emellan 
som förts vid den fortsatta beredningen har 
förslaget om ändring av 7 a § i lagen om 
statsbudgeten strukits ur propositionen. 

På grund av utrikesministeriets utlåtande 
och på grundval av den fortsatta beredningen 

av frågan tillsammans med utrikesministeriet 
har förslaget om ändring av lagen om utri-
kesförvaltningen strukits ur propositionen. I 
stället för att ändra bestämmelserna om upp-
giftsrotation har man kommit fram till att 
funktionella frågor kring anvisande av resur-
ser till de gemensamma förvaltnings- och 
sakkunnigtjänsterna ska lösas så att det från 
utrikesförvaltningens omkostnader till stats-
rådets kanslis omkostnader överförs anslag 
motsvarande de årsverken som speglar 
mängden överförda uppgifter som har skötts 
av tjänstemän i den allmänna karriären inom 
utrikesförvaltningen. 

I samband med beredningen av budgetpro-
positionen för 2015 har beredningsprojektet 
för statsrådets förvaltningsenhet 2015 under 
den fortsatta beredningen preciserat proposi-
tionens budgetkonsekvenser. Vid beredning-
en av den överföring av resurser som hänger 
samman med inrättandet av statsrådets för-
valtningsenhet har utgångspunkten varit den 
uppgiftsfördelning mellan ministerierna och 
statsrådets förvaltningsenhet som regerings-
partiernas ordförande fastställde den 13 maj 
2014. Statsrådets kansli bad ministerierna 
yttra sig om de föreslagna överföringarna av 
resurser i juni 2014. Propositionerna om 
överföring av resurser har ytterligare precise-
rats ministerievis, och styrgruppen för bered-
ningsprojektet för statsrådets förvaltningsen-
het 2015 och ministeriernas kanslichefer be-
handlade dem under augusti månad. 

Utgående från beredningen om överföring 
av resurser har beskrivningen av propositio-
nens ekonomiska konsekvenser och konse-
kvenser för personalen preciserats under den 
fortsatta beredningen. 

Under den fortsatta beredningen har förfa-
randena för förflyttning av personal precise-
rats. Vid beredningen har man utvärderat 
möjligheten att upphäva 11 § 2 mom. i lagen 
om statsrådet, till följd av vilket 5 a—5 c § i 
statstjänstemannalagen skulle bli direkt till-
lämpliga. Denna specialbestämmelse i lagen 
om statsrådet behövs dock fortsättningsvis, 
eftersom inte alla ändringar av ministeriernas 
ansvarsområden är sådana omstruktureringar 
som i statstjänstemannalagen avses med om-
strukturering. Eftersom det föreskrivs om 
ändringar av ministeriernas ansvarsområden 
genom ändring av reglementet för statsrådet, 
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skulle det att ovannämnda bestämmelse upp-
hävs leda till att det inte i alla ändringar av 
ansvarsområdena finns rättsgrund för ord-
nande av personalens ställning. 

Vid den fortsatta beredningen har det till 
lagen om ändring av 2 § i lagen om statsrådet 
i propositionen lagts till ikraftträdandebes-
tämmelser om förfarandet vid tillsättande av 
nya tjänster som inrättas i samband med änd-
ringen och om förflyttning av personer i ar-
betsavtalsförhållande till statsrådets kansli i 
samband med att uppgifterna överförs. 

På grundval av utlåtandena har propositio-
nens allmänna motivering och detaljmotiver-
ing även till andra delar förtydligats, kom-
pletterats och preciserats. Det har på basis av 
de utredningar som gjorts vid den fortsatta 
beredningen inte ansetts nödvändigt att för-
verkliga alla de förslag till ändringar och 
preciseringar som framförts i utlåtandena. 

Propositionen har granskats vid justitiemi-
nisteriets laggranskningsenhet.  
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DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag 

1.1 Lagen om statsrådet 

2 §. Ministeriernas ansvarsområden och 
gemensamma uppgifter samt samarbete mel-
lan ministerierna. Det föreslås att till para-
grafen fogas ett nytt 3 mom. Enligt den före-
slagna bestämmelsen svarar statsrådets kansli 
för statsrådets och ministeriernas gemen-
samma förvaltnings- och sakkunnigtjänster. 
De gemensamma förvaltnings- och sakkun-
nigtjänsterna är sådana uppgifter som är obe-
roende av uppgifterna inom ministeriernas 
ansvarsområden och vilkas avsikt är att stöda 
utförandet av de uppgifter som hänger sam-
man med ministeriernas ansvarsområden. De 
är sådana allmänna administrativa uppgifter 
inom ministerierna som det inom statsrådet 
är ändamålsenligt att sköta gemensamt och 
på ett ministeriums ansvar. De gemensamma 
förvaltnings- och sakkunnigtjänsterna kan 
ordnas gemensamt och enhetligt för alla mi-
nisterier. Skötseln av uppgifterna kräver inga 
särskilda lösningar för de enskilda ministeri-
erna, till exempel inom verksamhetsproces-
serna eller datasystemen. Skötseln av uppgif-
terna kräver inte heller någon särskild kom-
petens inom ett visst ansvarsområde. Vid 
skötseln av de gemensamma förvaltnings- 
och sakkunnigtjänsterna beaktas ändå de be-
hov som ministeriernas ansvarsområden för-
anleder, och tjänsterna riktas och planeras på 
ett sådant sätt att ministeriernas specialbehov 
beaktas på ett ändamålsenligt sätt. 

Utgående från den föreslagna ändringen av 
bestämmelsen kan det i reglementet för stats-
rådet och i statsrådets förordning om statsrå-
dets kansli föreskrivas om uppgifter som vid 
respektive tidpunkt är de gemensamma för-
valtnings- och sakkunnigtjänster som avses i 
lagen. Avsikten är att statsrådets och ministe-
riernas gemensamma förvaltnings- och sak-
kunnigtjänster från och med den 1 mars 2015 
ska omfatta de riktlinjer och förfaranden som 
är gemensamma på statsrådsnivå och som 
gäller personalförvaltning och personalut-
veckling; styrning, utveckling och samord-
ning av ministeriernas gemensamma verk-
samhets- och ekonomiplanering samt av 

uppgifter inom ekonomiförvaltning och bok-
föring; statsrådets och ministeriernas gemen-
samma dataadministration och dokumenthan-
tering samt i samband med dem styrning, ut-
veckling och samordning av god informa-
tionshantering och interoperabilitet samt 
uppgifter som arkivbildare; biblioteks-, in-
formations- och publikationstjänster; lokal-
förvaltning och ämbetsverkstjänster; statsrå-
dets och ministeriernas gemensamma interna 
nättjänst, publikationssystemet för webbsi-
dorna och utveckling av samarbetet mellan 
ministeriernas ansvariga för webbinforma-
tion och av ministeriernas webbinforma-
tionskompetens; översättning, granskning av 
översättningar, tolkning, terminologiarbete 
och språkteknologi; samordning av ministe-
riernas upphandling samt en sakkunnig- och 
stödfunktion för upphandlingar; samt tjänster 
i anslutning till reseförvaltningen. De gemen-
samma förvaltnings- och sakkunnigtjänsterna 
omfattar även statsrådets gemensamma lä-
gesbild, beredskap och säkerhet samt den 
allmänna samordningen av hanteringen av 
störningssituationer. De sistnämnda uppgif-
terna har tilldelats statsrådets kansli genom 
ändringen av reglementet för statsrådet av 
den 12 juni 2014. 

Enligt den andra meningen i det föreslagna 
3 mom. styr och samordnar statsrådets kansli 
de tillvägagångssätt som hör samman med de 
gemensamma förvaltnings- och sakkunnig-
tjänsterna. Styrning av tillvägagångssätten 
kan innebära både styrning av de gemen-
samma förfarandena och styrning i samband 
med den gemensamma verksamhetspolitiken. 
Avsikten är att föreskriva om behörigheten 
som gäller statsrådets kanslis gemensamma 
förvaltnings- och sakkunnigtjänster för att 
komplettera det ansvar för uppgifterna som 
följer av den första meningen i det föreslagna 
3 mom. i 2 §. Avsikten är inte att därigenom 
ändra ministeriernas behörighet i den all-
männa styrningen av statsförvaltningen. Den 
styrning som statsrådets kansli utövar kan i 
praktiken gälla ministeriernas verksamhet 
inom de verksamhetsområden som hänger 
samman med de gemensamma förvaltnings- 
och sakkunnigtjänsterna. Statsrådets kansli 
får inom ramarna för sin behörighet utfärda 
administrativa föreskrifter och anvisningar 
om ministeriernas verksamhet. Dessa vore 
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till exempel riktlinjer kring ministeriernas 
gemensamma personalpolitik, gemensamma 
reseanvisningar, en gemensam informations-
hanteringsplan, en gemensam arkivbild-
ningsplan, en gemensam datasäkerhetspolitik 
och en gemensam övergripande arkitektur för 
informationsförvaltning. 

Avsikten är att närmare bestämmelser om 
de gemensamma förvaltnings- och sakkun-
nigtjänsterna och om ordnandet av dem samt 
om statsrådets kanslis behörighet vid sköt-
seln av dessa uppgifter ska utfärdas i regle-
mentet för statsrådet och i statsrådets förord-
ning om statsrådets kansli. Av bestämmel-
serna ska det även tillräckligt tydligt framgå 
hur ansvaret för verksamheten ska fördelas 
mellan statsrådets kansli och de övriga mini-
sterierna. 

Med ansvar för uppgifterna avses i den fö-
reslagna bestämmelsen det funktionella hel-
hetsansvaret för att uppgifterna sköts fram-
gångsrikt. Detta betyder att de resurser som 
behövs för att sköta uppgifterna finns vid 
statsrådets kansli. Avsikten är att statsrådets 
kansli ska ansvara för ledningen, styrningen, 
samordnandet och utvecklingen av de upp-
giftshelheter som är på dess ansvar.  

Till vissa delar kunde även ministerierna 
ansvara för verksamheten, men statsrådets 
kansli ansvarar ändå för ledningen och styr-
ningen av verksamheten. Detta innebär att 
statsrådets kansli leder uppgiftshelheten och 
är behörigt att på ett bindande sätt styra utfö-
randet inom ministerierna av de uppgifter 
som hänger samman med dessa funktioner. 
Verksamhetsprocessen kunde ändå funktio-
nellt fördelas så att statsrådets kansli ansvarar 
för vissa delar av processen på ett gemen-
samt sätt och varje ministerium ansvarar för 
vissa delar av processen. Statsrådets kansli är 
ändå i första hand behörigt att fatta närmare 
beslut om hur processen ska framskrida. 
Statsrådets kansli ska även ansvara för ut-
vecklingen av de gemensamma uppgifterna 
som en helhet.  

En del av de uppgifter som statsrådets 
kansli får ansvar för är sådana som gäller ut-
veckling och samordning och för vilka det 
funktionella ansvaret stannar hos ministerier-
na. Också när det gäller dessa uppgifter ska 
statsrådets kansli med stöd av den föreslagna 
bestämmelsen ha behörighet att styra statsrå-

dets och ministeriernas tillvägagångssätt. Det 
är på statsrådets kanslis ansvar att utveckla 
gemensamma verksamhetsmodeller och till-
vägagångssätt samt att styra ministeriernas 
tillvägagångssätt vid skötseln av dessa upp-
gifter. Det funktionella ansvaret inom dessa 
uppgiftshelheter vilar fortsättningsvis på mi-
nisterierna. Genom styrning och samordnan-
de säkerställs att ministerierna fungerar i en-
lighet med de gemensamma riktlinjerna och 
tillvägagångssätten i de uppgifter som i sak 
hänger samman med de gemensamma för-
valtnings- och sakkunnigtjänsterna. Denna 
styrning av förfaranden och tillvägagångssätt 
kan även omfatta de skyldigheter gällande 
förvaltningsverksamheten som ministeriet 
har i egenskap av myndighet, till exempel 
vad gäller att sköta ekonomiförvaltning, per-
sonalförvaltning, dokumenthantering, infor-
mationshantering, dataadministration och da-
tasäkerhet. 

Till strukturen motsvarar det föreslagna 
momentet bestämmelserna i lagens 8 och 9 § 
om ansvarsområdena i internationella ären-
den och i ärenden som avgörs inom Europe-
iska unionen. Det är naturligt att införa be-
stämmelsen om skötseln av de gemensamma 
förvaltnings- och sakkunnigtjänsterna i la-
gens 2 §, eftersom det i den gällande be-
stämmelsen ingår bestämmelser om såväl 
ministeriernas indelning i ansvarsområden 
som om samarbete. De gemensamma för-
valtnings- och sakkunnigtjänsterna är till sin 
karaktär sådana uppgifter genom vilka avsik-
ten är att sträva efter att stärka enhetligheten 
och samarbetet mellan ministerierna.  

 
1.2 Arkivlagen 

1 §. Lagens tillämpningsområde. Det före-
slås att till paragrafen fogas ett nytt 4 mom. 
Den föreslagna bestämmelsen är en special-
bestämmelse i förhållande till den allmänna 
myndighetsspecifika bestämmelsen om till-
lämpningsområde i 1 mom. 1 punkten. Enligt 
den föreslagna bestämmelsen utgör statsrådet 
och ministerierna en arkivbildare. Den före-
slagna ändringen är en förutsättning för att de 
gemensamma förvaltnings- och sakkunnig-
tjänsterna i enlighet med ändringen i lagen 
om statsrådet ska kunna skötas på det sätt 
som avses. Statsrådets kansli ska i fortsätt-
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ningen ansvara för statsrådets och ministeri-
ernas gemensamma dokumenthantering och 
för uppgifter inom arkivfunktionen. Ordnan-
det och ledningen av den gemensamma och 
enhetliga dokumenthanteringen förutsätter att 
dokumenthanteringen kan ledas och styras 
genom de åtgärder som enligt 8 § i arkivla-
gen hör till arkivbildaren. Enligt 8 § i arkiv-
lagen är det arkivbildarens skyldighet att be-
stämma hur planeringen av, ansvaret för och 
den praktiska skötseln av arkivfunktionen 
ordnas. Dessutom ska arkivbildaren enligt 
paragrafen bestämma förvaringstiderna och 
förvaringssätten för handlingar som inkom-
mer och uppstår till följd av skötseln av upp-
gifterna och ha en arkivbildningsplan över 
dem. Avsikten är att statsrådets kansli för 
statsrådets och ministeriernas gemensamma 
arkivfunktions del ska svara för den styrning 
som hör till arkivbildarens bemyndigande att 
meddela föreskrifter. Avsikten är att dessa 
uppgifter i fortsättningen ska skötas på ett 
enhetligt sätt i statsrådet och ministerierna 
samt i funktionellt hänseende huvudsakligen 
vid statsrådets kansli. Avsikten är att närmare 
bestämmelser om fördelningen av arkivbilda-
rens uppgifter mellan ministerierna ska ut-
färdas i reglementet för statsrådet och i stats-
rådsförordningarna om ministerierna.  

Arkivbildarens uppgifter har ett nära sam-
band med genomförandet av kraven på god 
informationshantering i offentlighetslagen. 
God informationshantering är i regel en skyl-
dighet som gäller ministerierna som myndig-
heter. I egenskap av en arkivbildare verkar 
statsrådet och ministerierna inom dokument-
hanteringen ur arkivfunktionens synvinkel 
enligt gemensam planering och styrning, vil-
ket till denna del även betyder att genomfö-
randet av god informationshantering i mini-
sterierna styrs av exempelvis en gemensam 
arkivbildnings- eller informationshanterings-
plan. Detta fråntar dock inte ministerierna 
deras eget ansvar för god informationshanter-
ing. 

I 14 § i arkivlagen finns bestämmelser om 
arkivbildarnas varaktiga förvaring av hand-
lingar. Enligt bestämmelsen ska handlingar 
som hör till de arkivbildare som nämns i la-
gens tillämpningsbestämmelse och som ska 
förvaras varaktigt överföras till riksarkivet, 
ett landsarkiv eller något annat arkiv så som 

arkivverket särskilt bestämmer. Enligt be-
stämmelsen gäller detta dock inte utrikesför-
valtningen. I fortsättningen ska även arkive-
ringen av utrikesförvaltningens handlingar 
skötas som en del av statsrådets och ministe-
riernas gemensamma arkivbildning. Avsikten 
är i praktiken att utrikesförvaltningens hand-
lingar efter en övergångstid ska överföras till 
varaktig förvaring på motsvarande sätt som 
övriga handlingar i statsrådets och ministeri-
ernas arkiv. Avsikten är att beslut om lös-
ningar och tidtabell för detta ska fattas sena-
re. Nuvarande praxis kan även fortsätta som 
en del av statsrådets och ministeriernas ge-
mensamma arkivbildning så att den beaktas 
vid planeringen av den gemensamma arkiv-
bildningen och vid ordnandet av praxis för 
dokumenthantering.  

 
2  Närmare bestämmelser  och före-

skri f ter  

Utöver lagen om statsrådet har det utfärdats 
allmänna bestämmelser om statsrådet i reg-
lementet för statsrådet (262/2003), som ut-
färdats som statsrådsförordning. Med anled-
ning av den föreslagna ändringen av lagen 
om statsrådet ändras reglementet för statsrå-
det så att bestämmelser om de uppgiftshelhe-
ter som uppstår i enlighet med det föreslagna 
momentet ingår i bestämmelsen om statsrå-
dets kanslis ansvarsområde. Ändringen av 
reglementet för statsrådet kan utfärdas med 
stöd av bemyndigandet att utfärda förordning 
i 27 § i lagen om statsrådet. 

Reglementet för statsrådet ska med anled-
ning av den föreslagna ändringen ändras så 
att 11 § 1 mom. ändras genom att det till 
momentet fogas en bestämmelse enligt vil-
ken statsrådets och ministeriernas gemen-
samma förvaltnings- och sakkunnigtjänster 
dock hör till statsrådets kanslis ansvarsområ-
de. På detta sätt förs på författningsnivå fram 
att statsrådets kanslis ansvar i enlighet med 
det föreslagna 3 mom. i 2 § i lagen innebär 
att statsrådets kanslis ansvarsområde utvid-
gas, vilket begränsar ministeriernas verk-
samhetsområde när det gäller de uppgifter 
som sköts av de enskilda ministerierna som 
det föreskrivs om i 11 § 1 mom. i reglemen-
tet för statsrådet. Behörigheten kring de ge-
mensamma förvaltnings- och sakkunnigtjäns-
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terna påverkar ministeriernas behörighet att 
sköta ärendena inom det egna ansvarsområ-
det till den del som det vid skötseln av ären-
dena handlar om ministeriernas interna verk-
samhet. Åtminstone de ärenden som gäller 
förvaltning och datasystem som nämns i 
11 § 1 mom. i reglementet för statsrådet på-
verkas. Samtidigt kunde bestämmelsen upp-
dateras och kompletteras på behövligt sätt, 
till exempel när det kommer till ärenden som 
gäller dataadministration och kommunika-
tion.  

Dessutom ska behövliga ändringar göras i 
12 § om statsrådets kanslis ansvarsområde 
och i 17 § om finansministeriets ansvarsom-
råde i reglementet för statsrådet. Genom änd-
ringarna preciseras att de uppgifter som rör 
den avsedda ändringen är statsrådets kanslis 
uppgifter. I bestämmelsen om statsrådets an-
svarsområde i reglementet för statsrådet ska 
det på allmän nivå ingå bestämmelser om de 
gemensamma förvaltnings- och sakkunnig-
tjänsterna enligt uppgiftskategori. Faststäl-
landet av uppgifter ska preciseras i statsrå-
dets förordning om statsrådets kansli, som 
också ska ändras i samband med ikraftträ-
dandet av den föreslagna lagen. 

Ett utkast om ändring av reglementet för 
statsrådet ingår som bilaga till denna proposi-
tion. 
 
3  Ikraft trädande 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 mars 
2015. 

I 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i 
den föreslagna lagen om ändring av 2 § i la-
gen om statsrådet föreskrivs det om förfaran-
det vid tillsättande av nya tjänster i samband 
med att de gemensamma förvaltnings- och 
sakkunnigtjänsterna samlas. Bestämmelsen 
behövs eftersom 11 § 2 mom. i lagen om 
statsrådet, och inte de allmänna bestämmel-
serna om omstrukturering i statstjänsteman-
nalagen, tillämpas på överföringen av tjäns-
ter. Enligt den föreslagna bestämmelsen får, 
om uppgifterna inom en tjänst förändras vä-
sentligt i samband med den ändring av mini-
steriernas indelning i ansvarsområden som 
hör samman med att statsrådets och ministe-
riernas gemensamma förvaltnings- och sak-
kunnigtjänster samlas och om det i stället för 

den tjänsten inrättas en ny tjänst, den nya 
tjänsten när den tillsätts första gången tillsät-
tas utan att ha ledigförklarats, om en tjänste-
man vid ett ministerium utnämns till tjänsten. 
Innehållet i bestämmelsen motsvarar 5 c § i 
statstjänstemannalagen och överensstämmer 
därmed med nuvarande praxis. 

Förfarandet är i första hand att tjänsterna 
och till dem utnämnda tjänstemän överförs 
till statsrådets kansli när uppgifterna över-
förs. När de gemensamma förvaltnings- och 
sakkunnigtjänsterna samlas ska i vissa fall ett 
internt anmälningsförfarande inom statsrådet 
användas. Även de tjänster som innehas av 
personer som valts genom det interna anmäl-
ningsförfarandet överförs till statsrådets 
kansli. Genom det interna anmälningsförfa-
randet ska de uppgifter tillsättas, som samlas 
av sådana uppgiftshelheter vid ministerierna 
inom vilka de resurser som överförs från mi-
nisterierna består av flera personers arbetsin-
sats. Även chefsuppgifterna för de uppgifts-
helheter som skapas vid statsrådets kansli ska 
tillsättas genom anmälningsförfarandet. 
Chefsuppgifterna vid statsrådets kansli grun-
dar sig på förordnande, liksom vid flera 
andra ministerier. Dessutom ska det interna 
anmälningsförfarandet omfatta de uppgifter 
som för tillfället sköts av tjänstemän i den 
allmänna karriären inom utrikesförvaltning-
en. Uppgiften som chef för statsrådets för-
valtningsenhet (tjänsten som avdelningschef) 
ska tillsättas genom ett offentligt anmäl-
ningsförfarande. 

I samband med att uppgifterna samlas kan 
även sådana enskilda uppgifter skapas som är 
av ett så nytt slag eller som sköts på ett så 
nytt sätt att det för tillfället inte finns motsva-
rande tjänster vid ministerierna, eller också 
kan det hända att de tjänster som överförs 
som en följd av anmälningsförfarandet inte 
motsvarar uppgifterna som skapas vid stats-
rådets kansli. I dessa fall ska det i stället för 
den tjänst som överförs inrättas en ny tjänst, 
om uppgiften förändras väsentligt. När nya 
tjänster tillsätts kan den föreslagna ikraftträ-
dandebestämmelsen som motsvarar 5 c § i 
statstjänstemannalagen tillämpas. 

Beslut om förflyttning av personer som 
valts genom det interna anmälningsförfaran-
det inom statsrådet och om överföring av 
tjänster till statsrådets kansli ska med stöd av 
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11 § 2 mom. i lagen om statsrådet fattas av 
statsrådets allmänna sammanträde på före-
dragning av statsrådets kansli. Avsikten är att 
beslutet ska fattas i samband med att statsrå-
det beslutar om förflyttning av de personer 
som förflyttas och överföring av de tjänster 
som överförs med de uppgiftshelheter som 
överförs i sin helhet direkt med stöd av lag. 
Överföring av tjänster förutsätter inte perso-
nernas samtycke, om inte överföringen in-
verkar på tjänstemannens frihet att välja bo-
stadsort. Avsikten är att de tjänster som över-
förs till statsrådets kansli från de andra mini-
sterierna och som fastslås på basen av över-
föringen av uppgifter och anmälningsförfa-
randet ska fastställas genom statsrådets be-
slut. Överföringen av tjänster förutsätter ing-
et separat godkännande av ministerierna. De 
personer som förflyttas och de tjänster som 
överförs ska fastställas genom samarbete 
mellan ministerierna och genom gemensam-
ma och öppna förfaranden. 

Enligt 3 mom. i ikraftträdandebestämmel-
sen i den föreslagna lagen om ändring av 2 § 
i lagen om statsrådet ändras, när personalen 
förflyttas till statsrådets kansli, arbetsavtals-
förhållandena till tjänsteförhållanden för den 
personal i arbetsavtalsförhållande som vid 
ministerierna och vid Statens center för in-
formations- och kommunikationsteknik Val-
tori sköter statsrådets och ministeriernas ge-
mensamma förvaltnings- och sakkunnigtjäns-
ter som överförs till statsrådets kansli. Vid 
statsrådets kansli inrättas tjänster som perso-
nerna i arbetsavtalsförhållande utnämns till. 
Enligt den föreslagna bestämmelsen förflyt-
tas den personal i anställningsförhållande för 
viss tid som arbetar med dessa uppgifter till 
tjänsteförhållanden vid statsrådets kansli för 
den tid som det tidigare anställningsförhål-
landet gällde. Vid statsrådets kansli är an-
ställningsförhållandet tjänsteförhållande, vil-
ket är det huvudsakliga anställningsförhål-
landet inom staten. Med tanke på verksam-
het, personalförvaltning och rättvis behand-
ling av personalen är det ändamålsenligt att 
det vid statsrådets kansli fortsättningsvis 
finns bara ett slags anställningsförhållande. 
Genom bestämmelsen tryggas, då uppgifter-
na överförs, kontinuiteten i anställningsför-
hållandet för de personer som sköter sådana 
uppgifter som överförs. Ställningen för per-

soner i arbetsavtalsförhållande blir med stöd 
av den föreslagna bestämmelsen densamma 
som för personer i tjänsteförhållande när 
uppgifter överförs från ministerierna till 
statsrådets kansli. 

 
4  Samband med andra proposi t io -

ner 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2015 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

 
5  Förhål lande t i l l  grundlagen samt 

lagst i f tningsordning 

Enligt legalitetsprincipen i 2 § 3 mom. i 
grundlagen ska all utövning av offentlig makt 
bygga på lag. I all offentlig verksamhet ska 
lag noggrant iakttas. Avsikten är inte i detta 
sammanhang att genom den föreslagna lagen 
eller genom författningar på lägre nivå som 
utfärdas med stöd av den tilldela statsrådet 
eller ministerierna nya uppgifter där offentlig 
makt utövas, och den allmänna lagstiftning 
som styr utövningen av offentlig makt ändras 
inte heller. I de uppgifter från ministerierna 
som samlas vid statsrådets kansli ingår en-
dast i någon mån utövning av offentlig makt. 

Bestämmelser om de allmänna grunderna 
för statsrådets uppgifter finns i grundlagen. 
Enligt 65 § i grundlagen hör till statsrådet de 
uppgifter som särskilt nämns i grundlagen 
samt de övriga regerings- och förvaltnings-
ärenden som enligt lag eller andra författ-
ningar ska avgöras av statsrådet eller något 
ministerium eller som inte har hänförts till 
republikens presidents eller någon annan 
myndighets behörighet. I regeringsproposi-
tionen om grundlagen konstateras att statsrå-
det på basen av 65 § har allmän behörighet i 
fråga om regerings- och förvaltningsärenden.  

Enligt 68 § 1 mom. i grundlagen finns i 
statsrådet ett behövligt antal ministerier. Var-
je ministerium svarar inom sitt ansvarsområ-
de för beredningen av de ärenden som hör till 
statsrådet och för att förvaltningen fungerar 
som sig bör. Med förvaltning avses här sköt-
seln av de offentliga förvaltningsuppgifter 
som hör till ministeriets ansvarsområde. 
Ordnandet av statsrådets och ministeriernas 
interna förvaltning stöder skötseln av de re-
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gerings- och förvaltningsärenden som avses i 
65 § 1 mom. och 68 § 1 mom. i grundlagen. 
Enligt 68 § 3 mom. i grundlagen fastställs det 
högsta antalet ministerier och de allmänna 
grunderna för inrättande av ministerier ge-
nom lag. Bestämmelser om ministeriernas 
ansvarsområden och om fördelningen av 
ärenden mellan dem samt om andra former 
för organisering av statsrådet utfärdas genom 
lag eller statsrådsförordning. Utöver lagen 
om statsrådet har det utfärdats allmänna be-
stämmelser om statsrådet i reglementet för 
statsrådet (262/2003), som utfärdats som 
statsrådsförordning. I lagen om statsrådet 
finns grundläggande bestämmelser om mini-
steriernas ansvarsområden, om fördelningen 
av uppgifterna mellan dem och om ministeri-
ernas organisation. I reglementet för statsrå-
det föreskrivs på en allmän nivå om ministe-
riernas ansvarsområden. Ministeriernas upp-
gifter preciseras i statsrådets förordningar om 
ministerierna. 

Genom den föreslagna ändringen av lagen 
om statsrådet läggs till statsrådets uppgifts-
helhet statsrådets och ministeriernas gemen-
samma förvaltnings- och sakkunnigtjänster. 
Genom ändringen skapas inom statsrådets 
uppgiftshelhet en ny administrativ struktur 
som en uppgiftshelhet inom statsrådets för-
valtningsärenden. Det föreslagna nya 3 mom. 
i 2 § i lagen om statsrådet är en sådan be-
stämmelse om fördelningen av ärenden mel-
lan ministerierna som avses i 68 § 3 mom. i 
grundlagen. Eftersom den föreslagna nya 
administrativa och operativa helheten inom 
statsrådet är ett nytt sätt att ordna verksamhe-
ten, är det skäl att utfärda bestämmelser om 
den i lag. De uppgifter som det föreslås att 
ska samlas har hittills skötts decentraliserat 
vid alla ministerier som sådana ärenden som 
ankommer på alla ministerier som avses i 
11 § i reglementet för statsrådet.  

Den föreslagna nya uppgiftshelheten är ett 
sätt att ordna skötseln av statsrådets förvalt-
ningsärenden och interna förvaltning och 
tjänster. Dessa uppgifter hör i enlighet med 
65 § i grundlagen till statsrådet. Enligt grund-
lagen kan bestämmelser om uppgifterna ut-
färdas genom lag eller genom förordning av 
statsrådet också på så sätt att något av mini-
sterierna ansvarar för skötseln av en viss 
uppgiftshelhet för alla ministeriers del. Ge-

nom den föreslagna ändringen ändras inte det 
nuvarande antalet ministerier eller det faktum 
att ministerierna, när det gäller uppgifter som 
hör till det egna ansvarsområdet, ansvarar för 
beredningen av ärenden och för att förvalt-
ningen fungerar som sig bör. Den föreslagna 
lagen stämmer således överens med bestäm-
melserna i 68 § i grundlagen.  

Enligt 66 § i grundlagen leder statsminis-
tern statsrådets verksamhet och ser till att be-
redningen och behandlingen av de ärenden 
som hör till statsrådet samordnas. Statsminis-
tern för ordet vid statsrådets allmänna sam-
manträde. När statsrådets gemensamma för-
valtnings- och sakkunnigtjänster samlas vid 
statsrådets kansli, främjas statsministerns 
möjligheter att samordna beredningen och 
behandlingen av de ärenden som hör till 
statsrådet. Ledningen och utvecklingen av de 
gemensamma förvaltnings- och sakkunnig-
tjänsterna under ledning av ett ansvarigt mi-
nisterium förenhetligar tillvägagångssätten 
vid beredningen och behandlingen av ären-
den. Den föreslagna lagändringen kan såle-
des anses främja syftet med 66 § i grundla-
gen. 

Enligt grundlagens 67 § 1 mom. avgörs de 
ärenden som hör till statsrådet vid statsrådets 
allmänna sammanträde eller i det ministeri-
um som saken gäller. Vid allmänt samman-
träde avgörs vittsyftande och principiellt vik-
tiga ärenden samt sådana andra ärenden vars 
betydelse kräver det. Närmare bestämmelser 
om grunderna för hur statsrådets beslutande-
rätt organiseras utfärdas genom lag. Enligt 
paragrafens 2 mom. ska de ärenden som be-
handlas i statsrådet beredas i det ministerium 
som är behörigt. Genom den föreslagna lagen 
ges de gemensamma förvaltnings- och sak-
kunnigtjänsterna i uppgift åt statsrådets kans-
li. I fortsättningen är statsrådets kansli det 
behöriga ministerium som ansvarar för be-
redningen av uppgifterna i fråga. Genom den 
föreslagna lagen föreslås inga ändringar i be-
stämmelserna om beslutanderätten i de ären-
den som hör till statsrådet. 

Enligt den föreslagna ändringen har stats-
rådets kansli i fortsättningen ansvaret för 
statsrådets och ministeriernas gemensamma 
förvaltnings- och sakkunnigtjänster. Denna 
nya uppgiftshelhet innebär att statsrådets in-
delning i ansvarsområden förändras. Närma-
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re bestämmelser om detta ska ingå i regle-
mentet för statsrådet. Bestämmelser om 
verkningar av förändringar i ansvarsområde-
na finns i 11 § i lagen om statsrådet. Enligt 
paragrafen överförs, när indelningen av mini-
steriernas ansvarsområden ändras, anhängiga 
ärenden, av ministeriet ingångna avtal och 
övriga förbindelser samt rättigheter och skyl-
digheter som följer av dem till det ministeri-
um som de hör till enligt den nya indelning-
en. I regeringens proposition till riksdagen 
med förslag till lag om statsrådet och vissa 
lagar i samband med den (RP 270/2002) 
konstateras att det vid överföringen av privat-
rättsliga förbindelser som ett ministerium in-
gått emellertid är skäl att beakta de begräns-
ningar som följer av de avtalsrättsliga princi-
perna. Detta kan anses betyda att bestämmel-
sen kan tillämpas om inte något annat följer 
av innehållet i avtalen och förbindelserna. 
Det är inte meningen att i samband med för-
ändringen i indelningen i ansvarsområden 

ändra innehållet i avtalen och förbindelserna, 
om parterna i avtalet eller förbindelsen ut-
tryckligen har velat gardera sig mot föränd-
ringar i den andra partens organisationsstruk-
tur. Vid tolkningen av grundlagen har man 
varit negativ till retroaktiva ingrepp i avtals-
förhållandena trots att vissa undantag har till-
låtits (GrUU 5/2002 rd.). Det att statsrådets 
kansli träder in som part i ett redan existe-
rande avtal påverkar inte i princip den andra 
avtalspartens ställning negativt. Inträde som 
ny part i ett avtalsförhållande förorsakar ing-
en principiell eller ur konsekvenssynpunkt 
väsentlig förändring i den nuvarande situa-
tionen för avtalsparterna (GrUU 33/1998 
rd.). 

Med stöd av vad som anförts ovan kan la-
garna behandlas i vanligt lagstiftningsord-
ning.  

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs riksdagen följande lagförslag: 
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1. 
Lagförslag 

 
 

Lag 
om ändring av 2 § i lagen om statsrådet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om statsrådet (175/2003) 2 §, sådan den lyder i lag 88/2012, som följer: 
 

 
2 § 

Ministeriernas ansvarsområden och gemen-
samma uppgifter samt samarbete mellan mi-

nisterierna 

Bestämmelser om ministeriernas ansvars-
områden och om fördelningen av ärendena 
mellan dem utfärdas genom lag eller genom 
förordning av statsrådet. 

Ministerierna ska vid behov samarbeta vid 
beredningen av ärenden. Det ministerium till 
vars ansvarsområde ärendet huvudsakligen 
hör svarar för ordnandet av samarbetet.  

Statsrådets kansli svarar för statsrådets och 
ministeriernas gemensamma förvaltnings- 
och sakkunnigtjänster. Statsrådets kansli styr 
och samordnar tillvägagångssätten med avse-
ende på de gemensamma förvaltnings- och 
sakkunnigtjänsterna.  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den   20  . 

Om uppgifterna inom en tjänst förändras 
väsentligt i samband med den ändring av mi-
nisteriernas indelning i ansvarsområden som 
hör samman med att statsrådets och ministe-
riernas gemensamma förvaltnings- och sak-
kunnigtjänster samlas och om det i stället för 
den tjänsten inrättas en ny tjänst, får den nya 
tjänsten när den tillsätts första gången tillsät-
tas utan att ha ledigförklarats, om en tjänste-
man vid ett ministerium utnämns till tjänsten. 

Den personal i arbetsavtalsförhållande som 
vid ministerierna och vid Statens center för 
informations- och kommunikationsteknik 
Valtori sköter de gemensamma förvaltnings- 
och sakkunnigtjänster som överförs till stats-
rådets kansli förflyttas när denna lag träder i 
kraft till tjänster vid statsrådets kansli. Perso-
nal i anställningsförhållande för viss tid som 
arbetar med dessa uppgifter förflyttas till 
tjänsteförhållanden för viss tid vid statsrådets 
kansli. 
 

————— 
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2. 

Lag 
om ändring av 1 § i arkivlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 1 § i arkivlagen (831/1994), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lagarna 

689/1999, 1067/2007 och 561/2009, ett nytt 4 mom. som följer: 
 

 
1 § 

Lagens tillämpningsområde 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Statsrådet och ministerierna utgör en arkiv-
bildare. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
 

 
————— 

 
Helsingfors den 16 oktober 2014 

 
 

Statsministerns ställföreträdare, finansminister 

ANTTI RINNE 

 
 

Understatssekreterare Timo Lankinen 
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Bilagor 
Parallelltext 

 

1. 
 
 

Lag 
om ändring av 2 § i lagen om statsrådet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om statsrådet (175/2003) 2 §, sådan den lyder i lag 88/2012, som följer: 
 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 § 

Ministeriernas ansvarsområden och samar-
bete mellan ministerierna 

 
Bestämmelser om ministeriernas ansvars-

områden och om fördelningen av ärendena 
mellan dem utfärdas genom lag eller genom 
förordning av statsrådet. 

Ministerierna ska vid behov samarbeta vid 
beredningen av ärenden. Det ministerium till 
vars ansvarsområde ärendet huvudsakligen 
hör svarar för ordnandet av samarbetet. 
 

2 §

Ministeriernas ansvarsområden och gemen-
samma uppgifter samt samarbete mellan mi-

nisterierna 

Bestämmelser om ministeriernas ansvars-
områden och om fördelningen av ärendena 
mellan dem utfärdas genom lag eller genom 
förordning av statsrådet. 

Ministerierna ska vid behov samarbeta vid 
beredningen av ärenden. Det ministerium till 
vars ansvarsområde ärendet huvudsakligen 
hör svarar för ordnandet av samarbetet.  

Statsrådets kansli svarar för statsrådets 
och ministeriernas gemensamma förvalt-
nings- och sakkunnigtjänster. Statsrådets 
kansli styr och samordnar tillvägagångssät-
ten med avseende på de gemensamma för-
valtnings- och sakkunnigtjänsterna.  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
Om uppgifterna inom en tjänst förändras 

väsentligt i samband med den ändring av mi-
nisteriernas indelning i ansvarsområden som 
hör samman med att statsrådets och ministe-
riernas gemensamma förvaltnings- och sak-
kunnigtjänster samlas och om det i stället för 
den tjänsten inrättas en ny tjänst, får den nya 
tjänsten när den tillsätts första gången till-
sättas utan att ha ledigförklarats, om en 
tjänsteman vid ett ministerium utnämns till 
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tjänsten. 
Den personal i arbetsavtalsförhållande 

som vid ministerierna och vid Statens center 
för informations- och kommunikationsteknik 
Valtori sköter de gemensamma förvaltnings- 
och sakkunnigtjänster som överförs till stats-
rådets kansli förflyttas när denna lag träder i 
kraft till tjänster vid statsrådets kansli. Per-
sonal i anställningsförhållande för viss tid 
som arbetar med dessa uppgifter förflyttas 
till tjänsteförhållanden för viss tid vid stats-
rådets kansli. 

——— 
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Förordningsutkast 
 
 
 
 

Statsrådets förordning  
om ändring av reglementet för statsrådet 

 
I enlighet med statsrådets beslut 
ändras i reglementet för statsrådet (262/2003) 11 §, 12 §, sådan den lyder i förordning 

1235/2005, och 17 § 1 mom. 11 punkten, sådan den lyder i förordning 1021/2007, som följer: 
 

 
 

11 § 

Uppgifter som sköts av de enskilda ministeri-
erna samt gemensamma uppgifter 

Ministerierna ska behandla till det egna an-
svarsområdet hörande ärenden som gäller 
verksamhets- och ekonomiplanering, resul-
tatstyrning, lagberedning, informationssam-
hället, förvaltning, kommunikation, dataad-
ministration, forskning, utveckling och över-
vakning, internationella och ägarfrågor gäl-
lande sådan statlig egendom som är i det 
egna ansvarsområdets besittning samt andra 
sådana ärenden som ska anses höra till sköt-
seln av de uppgifter som hör till det egna an-
svarsområdet. Till statsrådets kanslis an-
svarsområde hör dock statsrådets och mini-
steriernas gemensamma förvaltnings- och 
sakkunnigtjänster. 

Ministerierna behandlar ärenden som gäller 
de ämbetsverk, inrättningar, affärsverk, fon-
der utanför budgeten, samfund, bolag och 
andra organ som hör till deras ansvarsområ-
den. Likaså ska ministerierna behandla ären-
den som gäller andra organ med uppgifter 
som hör till deras ansvarsområde samt styra 
närings-, trafik- och miljöcentralerna i ären-
den som hör till deras ansvarsområde. 
 

12 § 

Statsrådets kanslis ansvarsområde 

Till statsrådets kanslis ansvarsområde hör 

1) biträdande av statsministern vid den 
allmänna ledningen av statsrådet samt vid 
samordningen av regeringens och riksdagens 
arbete,  

2) samordning av beredningen och behand-
lingen av ärenden som avgörs inom Europe-
iska unionen samt horisontella och institutio-
nella frågor som är centrala för utvecklingen 
av unionen, 

3) statsrådets kommunikation och samord-
ningen av statsförvaltningens kommunika-
tion, 

4) tillhandahållande av de allmänna verk-
samhetsbetingelserna för statsrådet, 

5) statsbolagens och de statliga intressebo-
lagens allmänna ägarpolitik, 

6) statsrådets gemensamma lägesbild, be-
redskap och säkerhet samt den allmänna 
samordningen av hanteringen av störningssi-
tuationer, 

7) samordning av målen för statens sektors-
forskning som stöd för beslutsfattandet,  

8) statsrådets och ministeriernas gemen-
samma styrning, utveckling och samordning 
av verksamhets- och ekonomiplanering, upp-
handling, personalplanering, ekonomi- och 
personalförvaltning och reseförvaltning, 

9) statsrådets och ministeriernas gemen-
samma dataadministration och dokumenthan-
tering samt i samband med dem styrning, ut-
veckling och samordning av god informa-
tionshantering och interoperabilitet samt 
uppgifter som arkivbildare, 

10) utveckling och samordning av statsrå-
dets och ministeriernas gemensamma interna 
nättjänst och nätkommunikation, 
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11) biblioteks-, informations- och publika-
tionstjänster, 

12) översättnings- och språktjänster, 
13) lokalfrågor och ämbetsverkstjänster. 

 
17 § 

Finansministeriets ansvarsområde 

Till finansministeriets ansvarsområde hör 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

11) styrningen av dataadministrationen 
inom statsförvaltningen, de allmänna grun-
derna för den elektroniska kommunikationen 
och datasäkerheten samt statens och kommu-
nernas samarbete inom dataadministrationen, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna förordning träder i kraft den   201 .  

 
 

————— 
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