
– 

Personalens 
ställning i 
landskapsreformen 



– 24.4.2017 2 

• Uppskattning av den personal 
som övergår till landskapen och 
Statens tillstånds- och 
tillsynsmyndighet  

• Uppskattningarna av antalet 
anställda är riktgivande. I fråga 
om statens ämbetsverk baserar 
sig uppgifterna på 
timredovisningsuppgifterna för 
2015 

Personalöverföringar i 
samband med 
landskapsreformen 
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18 LANDSKAP  
Arbets- och näringsbyråerna (2 560) 
NTM-centralerna (2 025) 
Regionförvaltningsverken (100) 
Utvecklings- och förvaltningscentret (465) 

Cirka 5 150 årsverken 

 

Från kommunerna och samkommunerna 
överförs andra än uppgifterna inom social- 
och hälsovården och räddningsväsendet 

Cirka 5 800 årsverken 

1 STATENS TILLSTÅNDS- 
OCH 
TILLSYNSMYNDIGHET 
Regionförvaltningsverken (1 020) 
NTM-centralerna (420) 
Utvecklings- och förvaltningscentret (60) 
Valvira (140) 

Cirka 1 650 årsverken 
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Personal i 
avbytarservicen för 

lantbruksföretagare och 
pälsdjursuppfödare 

 
3 500 

Personal i miljö- och 
hälsoskyddsuppgifter 

1 300 

Personal som arbetar 
med administrations-

uppgifter inom 
lantbruksförvaltningen 
och jordbrukarstöden 

280 

Personal vid 
landskapsförbunden 

630 
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Personal överförs till anställning hos 
• ett landskap eller  
• en sammanslutning som hör till en 

landskapskoncern eller  
• en sammanslutning som kontrolleras av 

landskapen (t.ex. landskapens nationella 
servicecenter). 

I reformen iakttas en god personalpolitik.  
Överföring i enlighet med principerna om 
överlåtelse av rörelse som s.k. gamla 
arbetstagare 
• Personalen behåller de rättigheter och 

skyldigheter som gäller vid tidpunkten för 
övergången 

• Bestämmelserna om överlåtelse av rörelse enligt 
införandelagen iakttas till utgången av 2020 
 
 

Ställningen för den 
personal som övergår 
till landskapen 
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PERSONAL 

Konkurrens- och 
konsumentverket  
16 årsverken 
 
Evira 15 årsverken 
 
Statens tillstånds-  
och  
tillsynsmyndighet 
1 650 årsverken 

Inrikesministeriet  
26 årsverken 
 
Räddningsinstitutet  
4 årsverken 
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• Huvudregeln är att tjänsterna och de 
tjänstemän som utnämnts till tjänsterna 
överförs till samma ämbetsverk som 
uppgifterna överförs till.  

• Tjänstemännen överförs till de ämbetsverk 
där de uppgifter som överförts utgör minst 
hälften av deras faktiska arbetsuppgifter.  

• Principerna i 5 a– 5 c § i 
statstjänstemannalagen iakttas 
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Indirekta konsekvenser för antalet 
anställda till följd av att 
verksamheten effektiviseras 
 
Förutsätter att personalens 
kunnande utvecklas så att det 
motsvarar  
• den nya verksamhetsmiljön  

• nya arbetsuppgifter och  
• nya tillvägagångssätt. 

Konsekvenser för 
personalen 
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Centraliserade uppgifter 
• De nuvarande statliga ämbetsverkens regionala indelning 

följer inte till alla delar landskapsindelningen.  
• Vid NTM-centralerna och regionförvaltnings-verken finns 

det många centraliserade funktioner: 
• Uppgifter sköts över landskapsgränserna både inom 

ämbetsverkets verksamhetsområde och över 
verksamhetsområdena 

• Skötseln av uppgifterna är ofta inte organiserad utifrån 
områdesindelningen  

Riktlinjer för minimering av att personal 
flyttas från en ort till en annan 
• Åtgärder som vidtas för att nå målet är t.ex.  

• bestämmelserna i 8 kap. i landskapslagen om 
landskapens frivilliga samarbete  

• distansarbete och lokalarrangemang 

 

Konsekvenser för den 
personal som övergår från 
staten 
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Kompetens och kompetensutveckling 
• Ger möjlighet att riksomfattande och på ett 

nytt sätt utnyttja personalens kunnande  

• Säkerställer att kompetensen att sköta 
uppgifterna bevaras. 

• Förutsätter att personalens kunnande 
utvecklas så att det motsvarar den nya 
verksamhetsmiljön samt nya uppgifter och 
tillvägagångssätt.  

Bättre möjligheter att riksomfattande 
jämna ut arbetet och vidta 
ersättararrangemang 

 
 

Personalkonsekvenser i 
samband med inrättandet av 
Statens tillstånds- och 
tillsynsmyndighet 1/2 
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Personalkonsekvenser i samband med inrättandet av 
Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet 2/2 
 Kan leda till ändringar i uppgifterna 
• eventuella konsekvenser även för lönen 
 
Antalet anställda minskar till följd av att 
• den högst ledningen och administrationsuppgifterna minskar 
• verksamheten effektiveras 
• ändringarna genomförs genom att utnyttja naturlig avgång 
 
Inga betydande konsekvenser för placeringen av personalen 
• personalen koncentreras inte till ett verksamhetsställe, utan de anställda kan fortsätta 

arbeta i olika områden 
• vid sidan om verksamhetsställen också arbetsställen 
 
Det föreslås att vid Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet ska tillämpas det 
preciserande tjänstekollektivavtal som gäller regionförvaltningsverkens lönesystem  
• avsikten är att om detta ska föreskrivas genom lag 
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Beställ nyhetsbrev: alueuudistus.fi/uutiskirjeet 

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET  ●  FINANSMINISTERIET 

Twitter:  @VM-uutiset #maakuntauudistus #landskapsreformen 
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