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Stä llningen fö r den persönäl söm ö vergä r 
till ländskäpen  

 

Med stöd av den införandelag som finns i utkastet till regeringens proposition kommer det att övergå 

personal till anställning hos ett landskap eller en sammanslutning som ingår i en landskapskoncern eller 

som kontrolleras av landskap, t.ex. ett gemensamt servicecenter i landskapen. Det kommer att övergå 

personal från  

 kommunerna och samkommunerna    

 regionförvaltningsverken 

 närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna)   

 NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (KEHA) 

 Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning 

 Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori.   

I ett senare skede preciseras det på vilket sätt de lösningar som gäller landskapens riksomfattande 

servicecenter samt bolagiseringsskyldighet och de uppgifter som sköts inom ramen för landskapens 

samarbete kommer att påverka överföringen av personal.  

I reformen iakttas en god personalpolitik. Personalen övergår i den nya arbetsgivarens tjänst enligt 

principerna för överlåtelse av rörelse som så kallade gamla arbetstagare och bevarar då de rättigheter och 

skyldigheter i anslutning till arbetsavtals- eller tjänsteförhållandet som är i kraft vid tidpunkten för 

övergången.  De som är anställda i ett tjänsteförhållande för viss tid övergår till att vara anställda hos den 

nya arbetsgivaren den tid tjänsteförhållandet varar. 

Vid de enheter i kommunerna och samkommunerna som upphör helt övergår personalen i anställning hos 

landskapen eller sammanslutningar som ingår i en landskapskoncern eller som kontrolleras av landskapen. 

Om en anställd som arbetar i uppgifter inom kommunens gemensamma stödtjänster bara delvis arbetar 

med stödtjänstuppgifter som hör till de uppgifter som överförs till landskapen eller till sammanslutningar 

som ingår i en landskapskoncern eller som kontrolleras av landskapen, ska personens anställning övergå, 

om minst hälften av hans eller hennes faktiska uppgifter är sådana tjänster. Även personer som vid ett 

sådant statligt ämbetsverk som är föremål för förändringen sköter uppgifter som överförs endast delvis 

kommer att övergå i anställning hos en sammanslutning som ingår i en landskapskoncern eller som 

kontrolleras av landskapen, om de överförda uppgifterna utgör mer än hälften av personens 

arbetsuppgifter.  
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Principen om överlåtelse av rörelse tillämpas oberoende av i vilken ordning landskapens organisationer 

inrättas. Enligt principen kan således en person övergå direkt till anställning hos landskapet eller hos en 

sammanslutning som ingår i en landskapskoncern eller som kontrolleras av landskapen.  Om 

sammanslutningen grundas först efter det att landskapen har inlett sin verksamhet övergår personen först 

till landskapet och därifrån vidare till sammanslutningen. Då ska de båda övergångarna betraktas som 

överlåtelse av rörelse. Bestämmelserna om överlåtelse av rörelse enligt införandelagen ska iakttas till 

utgången av 2020.  

Tilläggspensionerna för den personal som överförs till landskapen eller till sammanslutningar som hör till en 

landskapskoncern eller som kontrolleras av landskapen kommer att tryggas.  

Statsanställda som övergår till landskapen kommer att börja omfattas av den nya lagstiftningen om 

tjänsteförhållanden. En del av den personal som varit anställda i tjänsteförhållande hos staten kommer att 

anställas i arbetsavtalsförhållande. 

Den nya arbetsgivaren är skyldig att fram till utgången av avtalsperioden följa bestämmelserna i det arbets- 

eller tjänstekollektivavtal som gäller vid tidpunkten för överlåtelsen och som var bindande för den tidigare 

arbetsgivaren. Efter att avtalsperioden har löpt ut övergår man till att tillämpa ett arbets- och 

tjänstekollektivavtal som är bindande för den nya arbetsgivaren. 

Det har föreslagits att landskapens intressebevakning för arbetsgivare ska ordnas så att Kommun- och 

landskapsarbetsgivarna är arbetsgivarnas intressebevakare. Till Kommun- och landskapsarbetsgivarnas 

uppgifter hör att samråda och avtala på sina medlemssamfunds vägnar om dels villkoren för personalens 

anställningsförhållanden, dels avtal och rekommendationer på centralorganisationsnivå. 

De arrangemang som landskapsreformen förutsätter bereds i samarbete med representanter för den 

personal som är föremål för ändringar. Vid beredningen av landskapsreformen ska både lagen om 

samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare (449/2007) och lagen om samarbete inom 

statens ämbetsverk och inrättningar (1233/2013) iakttas. De arrangemang som genomförs efter det att 

landskapen inrättats behandlas enligt lagen beträffande samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare i 

kommunen och landskapet. 

 

Ställningen för den personal som övergår inom staten  

I samband med reformen kommer personal vid statliga ämbetsverk även att övergå från ett statligt 

ämbetsverk till ett annat. Enligt propositionsutkastet kommer personal att övergå till Statens tillstånds- och 

tillsynsmyndighet, Konkurrens- och konsumentverket, Livsmedelssäkerhetsverket Evira, inrikesministeriet, 

Räddningsinstitutet och Landsbygdsverket. Huvudregeln i fråga om överföringar inom staten är att 

tjänsterna och de tjänstemän som utnämnts till tjänsterna överförs till samma ämbetsverk dit uppgifterna 
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överförs. Då fortgår anställningsförhållandet hos staten oavbrutet. En tjänsteman övergår till det 

ämbetsverk där de uppgifter som överförts utgör minst hälften av tjänstemannens faktiska arbetsuppgifter. 

Tjänstemän som utnämnts till ett tjänsteförhållande för viss tid övergår till anställning vid ämbetsverket för 

den tid tjänsteförhållandet varar.  

 

Andra konsekvenser för personalen till följd av reformen 

Strävan är inte att få till stånd personalminskningar till följd av landskapsreformen. Indirekt medför 

reformen dock att personalen minskar då man strävar efter att effektivisera uppgifterna i landskapen. De 

funktionella och organisatoriska förändringar som genomförs i samband med landskapsreformen samt 

utvecklingen av tillvägagångssätten är metoder att effektivisera skötseln av uppgifterna.   

Förändringen förutsätter att personalens kunskaper utvecklas så att de motsvarar den nya 

verksamhetsmiljön samt eventuella nya uppgifter och tillvägagångssätt. Ändringen ger personalen 

samtidigt möjlighet att utveckla sitt eget kunnande och sin expertis samt att avancera i karriären. 

Organisationerna i sin tur ges möjlighet att utnyttja personalens kunnande på ett nytt sätt. 

 

Den personal som övergår från kommunerna och samkommunerna till landskapen 

Enligt regeringspropositionen gäller överföringen av personal från kommuner och samkommuner till 

landskapen den personal som sköter uppgifter inom miljö- och hälsoskyddet, administrationsuppgifter 

inom området för lantbruksförvaltningen och jordbrukarstöden, vissa uppgifter som följer av 

veterinärvårdslagen samt uppgifter vid landskapsförbunden.  

När hela miljö- och hälsoskyddet sköts som en uppgift inom landskapet möjliggör detta en effektiv tillsyn av 

hög kvalitet. Samtidigt blir det möjligt att inom landskapet upprätthålla beredskap för djursjukdomar och 

beredskapsupplag, bekämpa sjukdomar samt ordna jour för brådskande uppgifter som gäller övervakning 

av djurskyddet och djursjukdomar. Genom reformen förbättras personalens möjlighet att specialisera sig 

och organisera skötseln av uppgifterna på ett ändamålsenligt sätt. 

I samband med reformen övergår de personer som i kommunerna och NTM-centralerna sköter uppgifter 

inom jordbrukarstödsförvaltningen till landskapen. I och med att man övergår från en fyrstegsförvaltning 

till en trestegsförvaltning och koncentrerar jordbrukarstödsförvaltningens personalresurser till landskapen 

kan uppgifterna skötas effektivare och med större genomslagskraft nära kunden. Dessutom kan man bättre 

kombinera helheter av uppgifter. 
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Den personal som övergår från staten till landskapen 

De nuvarande statliga ämbetsverkens regionala indelning följer inte till alla delar landskapsindelningen. Vid 

NTM-centralerna och regionförvaltningsverken finns det dessutom många centraliserade funktioner där de 

anställda för närvarande utför uppdrag för flera olika NTM-centraler eller regionförvaltningsverk. Skötseln 

av uppgifterna är ofta inte organiserad utifrån områdesindelningen.  

En del av de uppgifter som för närvarande sköts centraliserat vid NTM-centralerna och 

regionförvaltningsverken kommer sannolikt i fortsättningen att delas upp så att de sköts av olika landskap, 

eller så kan landskapen besluta att samla sina uppgifter på ett sätt som avviker från det nuvarande. 

Lösningar som samlar uppgifterna eller som upplöser nuvarande samlande strukturer kan inverka i 

betydande utsträckning på uppgifterna, lönen och eventuellt personalens arbetsort i fråga om den personal 

som övergår från staten. 

Den riktlinje som utgör utgångspunkten för beredningen av landskapsreformen är dock att man vid 

omorganisationen av uppgifter ska minimera förflyttning av personal från en ort till en annan. Landskapen 

kan utnyttja till exempel de frivilliga samarbetsformer som föreskrivs i 8 kap. i landskapslagen för att uppnå 

detta mål. Landskapen kan bland annat inrätta gemensamma tjänster eller avtala om att uppgiften ska 

skötas av en tjänsteinnehavare i ett annat landskap. Landskapen kan också avtala om att producera tjänster 

tillsammans eller genom en modell med ett ansvarigt landskap där ett landskap sköter uppgiften för ett 

eller flera landskaps räkning. Ett sätt att uppnå målet kan också vara att personalen oberoende av 

landskapsgränserna med hjälp av olika distansarbets- eller lokalarrangemang fortsätter att arbeta på den 

ort där de arbetar för närvarande. 

 

Konsekvenser för personalen på grund av inrättandet av Statens 

tillstånds- och tillsynsmyndighet  
 

Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet skapar möjligheter att riksomfattande och på ett nytt sätt utnyttja 

personalens kunnande. Dessutom säkerställer den att det kunnande som krävs för att sköta uppgifterna 

bevaras. Inrättandet av en ny myndighet kan leda till att uppgifterna för personalen ändras, vilket även kan 

påverka lönen. På samma sätt som landskapsreformen i övrigt förutsätter förändringen samtidigt att 

personalens kunskaper utvecklas till att motsvara den nya verksamhetsmiljön samt att de kan omfattas av 

nya uppgifter och tillvägagångssätt. En större organisation ger personalen också bättre möjligheter att 

utveckla sina kunskaper och sin expertis samt att avancera i karriären jämfört med de nuvarande 

organisationerna. Vid Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet kommer det att finnas bättre möjligheter att 

jämna ut arbetet och att vidta ersättararrangemang på ett riksomfattande plan. Ett större ämbetsverk 
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erbjuder dessutom bättre möjligheter att trygga bevarandet av arbetstillfällen när uppgifterna läggs ned 

eller överförs till en annan organisation. 

När den nya myndigheten inrättas kommer antalet anställda att minska till följd av att den högsta 

ledningen och förvaltningsuppgifterna minskar och skötseln av uppgifter effektiviseras. Avsikten är att 

ändringarna i antalet anställda ska genomföras så kontrollerat som möjligt och genom att utnyttja naturlig 

avgång.  

Reformen uppskattas inte ha några betydande konsekvenser för placeringen av personalen. När 

myndigheten inrättas kommer personalen inte att koncentreras till ett verksamhetsställe, utan de anställda 

kan fortsätta arbeta inom olika områden. Avsikten är att Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet i varje 

landskap ska ha ett verksamhetsställe som föreskrivs genom förordning. Utöver detta kan Statens 

tillstånds- och tillsynsmyndighet ha arbetsställen som bestäms i arbetsordningen. Om man trots allt i 

samband med reformen blir tvungen att flytta personal från en ort till en annan, krävs det att 

tjänstemannen ger sitt samtycke till överföringen, om tjänsten överförs till ett verksamhetsställe som är 

utanför hans eller hennes pendlingsregion.  

Det föreslås att det preciserande tjänstekollektivavtal som gäller regionförvaltningsverkens lönesystem ska 

tillämpas vid Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet när den inrättas. Ett förhandlingsresultat om att man 

ska tillämpa regionförvaltningsverkens lönesystem hos den nya myndigheten och att bestämmelser om 

detta ska utfärdas genom lag har undertecknats den 28 mars 2017 av finansministeriet och statens 

huvudavtalsorganisationer. Lösningen innebär att lönen för den personal som övergår från 

regionförvaltningsverken till den nya myndigheten i princip inte ändras. Lönen för den personal som 

övergår från NTM-centralerna, utvecklings- och förvaltningscentret och Valvira ska bestämmas i enlighet 

med regionförvaltningsverkens lönesystem, som tillämpas hos den nya myndigheten. Att de börjar 

omfattas av regionförvaltningsverkens lönesystem innebär en löneförhöjning för en liten del av den 

personal som övergår från NTM-centralerna, utvecklings- och förvaltningscentret och Valvira. För de 

personer vars tidigare lön är högre än lönen enligt det system som tillämpas hos den nya myndigheten ska 

lönenivån vid tidpunkten för övergången tryggas i enlighet med avtalsbestämmelserna om tryggande av 

den gamla lönen.  

Ytterligare information 

Jaana Salmi, konsultativ tjänsteman, jaana.salmi(at)vm.fi, tfn 02955 30003 (personal som överförs från 

staten) 

Marja Isomäki, lagstiftningsråd, marja.isomaki(at)vm.fi, tfn 02955 30414 (personal som överförs från 

kommuner och samkommuner) 
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Bilaga: Personalöverföringarna i siffror 

 

 I samband med hela social- och hälsovårds- och landskapsreformen byter cirka 217 000 personer 

arbetsgivare 

o Av dessa kommer med stöd av regeringspropositionen om landskapsreformens andra fas   

 sammanlagt cirka 2 230 personer (+ 3 584 personer med stöd av den separata 

regeringsproposition om avbytarservice som håller på att beredas vid SHM) att 

övergå från kommunerna och samkommunerna till landskapen, varav 

 1314 personer i miljö- och hälsoskyddsuppgifter  

 ca 280 personer i administrationsuppgifter i fråga om 

lantbruksförvaltningen och jordbrukarstöd 

 636 personer inom ramen för uppgifterna vid landskapsförbunden 

(landskapsförbunden upplöses) 

 

 personal motsvarande sammanlagt cirka 1 465 årsverken att överföras från 

statens ämbetsverk till landskapen, varav 

 ca 1 100 årsverken från NTM-centralerna (+ en del med stöd av andra 

regeringspropositioner, se nedan) 

 ca 220 årsverken från utvecklings- och förvaltningscentret (preliminär 

uppskattning) (+ en del med stöd av andra regeringspropositioner, se 

nedan) 

 ca 100 årsverken från Regionförvaltningsverken 

 ca 45 årsverken från Servicecentret för statens ekonomi- och 

personalförvaltning Palkeet 

 från Statens informations- och kommunikationstekniska center Valtori 

(uppgifter om antalet årsverken saknas ännu) 

  

 personal motsvarande sammanlagt ca 2 000 årsverken att överföras från ett 

statligt ämbetsverk till ett annat, varvid 

 till den nya Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet som ska inrättas 

överförs sammanlagt ca 1 640 årsverken, varav från 

o regionförvaltningsverken ca 1 020 årsverken 

o NTM-centralerna ca 420 årsverken 

o utvecklings- och förvaltningscentret ca 60 årsverken  



regionreformen.fi 

   7 

                                                      

 

April 2017 

o Valvira ca 140 årsverken  

 från Valvira torde en del anställda även överföras till andra 

statliga ämbetsverk (riktlinje saknas ännu) 

 16 årsverken att överföras från regionförvaltningsverken till Konkurrens- 

och konsumentverket 

 15 årsverken ett överföras från regionförvaltningsverken till 

Livsmedelssäkerhetsverket Evira 

 26 årsverken att överföras från regionförvaltningsverken till 

inrikesministeriet 

 4 årsverken att överföras från regionförvaltningsverken till 

Räddningsinstitutet 

 1 årsverke att överföras från NTM-centralerna till Landsbygdsverket 

 

o Utöver regeringens proposition om landskapsreformens andra skede föreslås det att till 

landskapen överförs  

 med stöd av den regeringsproposition gällande en lag om regionutveckling och 

tillväxttjänster som bereds av arbets- och näringsministeriet  

 från arbets- och näringsbyråerna ca 2 560 årsverken 

 från NTM-centralerna ca 470 årsverken 

 från utvecklings- och förvaltningscentret ca 215 årsverken (preliminär 

uppskattning) 

 med stöd av de regeringspropositioner med förslag till landsvägslag, lag om 

enskilda vägar och lag om ändring av transportbalken som bereds av 

kommunikationsministeriet sammanlagt  

 från NTM-centralerna ca 455 årsverken 

 från utvecklings- och förvaltningscentret ca 30 årsverken (preliminär 

uppskattning) 

 

 

 

 

 


