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Statsrådets förordning

642/2013

om Energimarknadsverket

Utfärdad i Helsingfors den 29 augusti 2013

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 7 § i lagen om Energimarknadsver-
ket (591/2013):

1 §

Överdirektörens ställföreträdare

Vid förhinder för överdirektören är den
tjänsteman vid Energimarknadsverket som
överdirektören förordnar ställföreträdare för
överdirektören.

2 §

Personal

Vid Energimarknadsverket finns förutom
överdirektören inom gränserna för ämbets-
verkets budget dessutom annan personal i en
sådan omfattning som uppgifterna förutsätter.

3 §

Behörighetsvillkor för personalen

Allmänna behörighetsvillkor för tjänsterna
vid Energimarknadsverket är sådana kunska-
per och sådan förmåga som krävs för att
tjänsten ska kunna skötas med framgång. Av
chefen för en enhet som lyder direkt under
överdirektören krävs dessutom högre högsko-
leexamen och sådan mångsidig erfarenhet
som uppgiften förutsätter samt i praktiken
visad ledarförmåga.

Bestämmelser om behörighetsvillkoren för
överdirektören utfärdas särskilt.

4 §

Utnämning och anställning av personal

Övriga tjänstemän vid Energimarknadsver-
ket utnämns samt personalen i arbetsavtals-
förhållande anställs av överdirektören, om
inte något annat bestäms i arbetsordningen.

5 §

Verkställigheten av budgeten

Energimarknadsverket verkställer själv-
ständigt den budget som anvisats verket i
enlighet med vad som särskilt föreskrivs om
statsbudgeten.

I Energiverkets arbetsordning bestäms om
godkännande av verkets inkomster och utgif-
ter.

6 §

Arbetsordning

I arbetsordningen, som fastställs av överdi-
rektören, bestäms dessutom om Energimark-
nadsverkets organisation, personalens uppgif-
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ter, behandling och avgörande av ärenden vid
verket samt om organisering av den övriga
verksamheten.

7 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 sep-
tember 2013.

Helsingfors den 29 augusti 2013

Näringsminister Jan Vapaavuori

Regeringsråd Arto Rajala

2 642/2013

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET EDITA PRIMA AB / EDITA PUBLISHING AB ISSN 1456-9663 / 0787-3182 (tryckt)


