
rvalsgrundernaU
Finansministeriet har i enlighet med statsrådets 
principbeslut om statsförvaltningens ledarpolicy 
tillsammans med ministerierna preciserat 
urvalsgrunderna och -förfarandena för den högsta 
ledningen. Ledningskompetensen får större betydelse 
vid övervägningen av utnämningarna, eftersom 
kraven som gäller för ledningsuppgifter är tydliga och 
kandidaterna bedöms enligt enhetliga principer.

för statens högsta ledning  
i ett nötskal 



SStatens högsta tjänstemannaledning inkluderar  

•	 Ministeriets	statssekreterare	som	kanslichef

•	 Ministeriets	kanslichef

•	 Ministeriets	understatssekreterare

•	 Ministeriets	avdelningschefer	och	motsvarande	tjänstemän

•	 Cheferna	för	ämbetsverk	som	lyder	under	ministerierna.

Definieringen av delområdena och innehållet i ledarförmåga 
som visats i praktiken ska tillämpas på samtliga ledningsup-
pgifter med ledningsförmåga som ett behörighetskriterium. 



M Vad krävs av en ledare?

Av en chef inom statsförvaltningen krävs både allmän ledar-
förmåga och förmåga att ta i beaktande samhällelig verk-
ningsfullhet och politisk styrning på ett heltäckande sätt. Av 
framgångsrika chefer krävs bl.a. god interaktionsförmåga. 
En chef måste också besitta förmågan att förmedla den stra-
tegiska visionen åt organisationen samt att engagera perso-
nalen och att få den att handla därefter. Följande faktorer styr 
bedömningen och underlättar jämförandet av kandidaterna: 

•	 Förmåga	att	uppfatta	läget	i	verksamhetsomgivningen

•	 Förmåga	att	skapa	en	vision	och	en	strategi	
för	uppnåendet	av	den

•	 Förmåga	att	styra	organisationen	så	att	den	agerar	
enligt	uppsatta	mål

•	 Kapacitet	att	förbättra	organisationens	förmåga	att	
utföra	sina	uppgifter

•	 Förmåga	att	bedöma	och	se	över	organisationens	
verksamhet

•	 Förmåga	att	ta	ansvaret	för	organisationens	verksamhet

•	 Personledningsförmåga	

•	 Vilja	att	övergå	till	nya	uppgifter	med	7–12	års	mellanrum

Av en chef kan dessutom krävas egenskaper vilkas priori-
teringar varierar enligt uppgifterna, såsom

•	 Branschspecifik	kompetens

•	 Förändringsledningsförmåga



Ledningsförmågan 
     måste visas •	 Förbättring	av	processernas	effektivitet	och	kvalitet	

samt	tillsynen	över	verksamheten	kräver	

-	Förmåga	att	få	alla	resurser	i	bruk	på	bästa		
möjliga	sätt

-	Uppföljning	av	organisationens	resultat,	kvalitet	och	
samhälleliga	verkningsfullhet

-	Förmåga	att	se	till	att	organisationen	fungerar	etiskt	
och	enligt	accepterade	normer	och	principer

-	Förmåga	att	koordinera	och	samordna	olika		
funktioner	och	nätverk

•	 Åstadkommande	av	resultat	och	styrning	
av	organisationen	förutsätter	

-	Visioner	och	förmåga	att	sätta	upp	mål

-	Förmåga	att	kommunicera	om	målen	på		
ett	förståeligt	sätt

-	Förmåga	att	bygga	upp	en	fungerande	organisation

-	Förmåga	att	dela	ansvar	och	beslutanderätt		
på	ett	ändamålsenligt	sätt

-	Förmåga	att	kontrollera	den	egna	tidsanvändningen	
och	det	egna	orkandet:	det	väsentliga	är	god	priori-
tering	av	ärenden	och	återhämtning	samt	hantering		
och	uthärdande	av	kvantitativa	och	kvalitativa		
belastande	faktorer

I alla ledningsuppgifter inom statsförvaltningen krävs 
högre högskoleexamen och i praktiken visad ledar-
förmåga. I urvalssituationen ska personens framgång 
och färdigheter i egentliga ledningsuppgifter eller krä-
vande projektledning bedömas på ett heltäckande sätt. 
Då utnämningar övervägs ska man bedöma hur olika 
delområden inom ledningsförmåga betonas i de kom-
mande ledningsuppgifterna. 

Bedömningen påverkas av

•	 Ämbetsverkets	karaktär

•	 Ämbetsverkets	ställning	i	organisationen

•	 Omfattningen	och	djupet	av	förtrogenheten	som	
krävs	i	uppgiften	i	fråga.

Ledningsförmåga ska visas inom följande 
delområden:

•	 Personalledning	och	uppbyggande	av	arbets-
gemenskapen	förutsätter	bl.a.

-	Förmåga	att	förstå	det	egna	beteendet;	
t.	ex.	stresstålighet	och	-hantering	i	krävande		
situationer	samt	förståelse	om	chefens	frånskilldhet	
i	förhållande	till	den	övriga	arbetsgemenskapen

-	Förmåga	att	påverka	personalens	prestationer		
	ochförbättrandet	av	dem

-	God	relations-	och	interaktionsförmåga

-	Rättvis	behandling	av	personalen

-	Förmåga	att	skapa	förutsättningar	för	personalens	
lärande,	innovativitet	och	välbefinnande

-	Förmåga	att	lösa	stridigheter	på	ett	konstruktivt	
sätt	samt	att	tåla	motstridiga	situationer	och	kritik

-	Förmåga	att	föregå	med	uppmuntrande	exempel



Ju högre ledningsuppgifter det är fråga om, desto stör-
re betydelse får det strategiska ledarskapet, samarbe-
tet med de politiska beslutsfattarna samt förmågan att 
påverka verksamhetsomgivningen och att agera roll-
modell samt företrädare för organisationskulturen.

Mångsidig erfarenhet, en ny urvalsgrund
Enligt reglementet för statsrådet ska cheferna ha 
mångsidig erfarenhet. Erfarenhet kan förvärvas i oli-
ka uppgifter till exempel inom stats- eller kommu-
nalförvaltningen, den privata sektorn eller interna-
tionella uppgifter. Omfattningen och vikten av den 
mångsidiga erfarenheten ska övervägas skilt för varje 
tjänst som tillsätts. Målet är att den som väljs skulle 
ha erfarenhet från flera uppgifter eller organisationer.

Ledningserfarenhet 
Sådan betydande personledningserfarenhet som är 
väsentlig för valet fås endast från verkliga lednings- 
och chefsuppgifter, till exempel i chefsuppdrag med 
linjeansvar. Bedömningen av resultaten från och kva-
liteten av ledningsuppgifterna spelar en central roll vid 
valet av chefer.

Andra krav och förväntningar
Huvudregeln är att statsförvaltningens högsta led-
ning ska behärska båda inhemska språken. Om andra 
språkkunskaper kan föreskrivas skilt, eller så kan de 
göras till en förutsättning för framgångsrikt skötande 
av tjänsten. De krävda språkkunskaperna ska anges i 
rekryteringsannonsen. 

De krav som förutsätts vid skötseln av uppgifter 
inom den högsta ledningen omfattas i regel av defi-
nitionen av visad ledarförmåga. Om man i annonsen 
dessutom ställer andra förväntningar på chefen ska de 
också tas i beaktande då utnämningar övervägs och 
kandidater jämförs.

•	 Påverkandet	i	verksamhetsomgivningen	och	
ledandet	i	förändringssituationer	förutsätter

-	Förmåga	att	skaffa	och	upprätthålla	inflytande

-	Förmåga	till	vidsträckt	och	begreppsligt	tänkande	
samt	insikt	i	samhälleliga	fenomen

-	Kreativ	problemlösning	

-	Förmåga	att	själv	anpassa	sig	till	förändringar		
och	att	främja	förändringsberedskapen	inom		
organisationen

-	Förmåga	att	förutse	organisationens	framgångs-	
möjligheter	i	framtiden

•	 Den	allmänna	kännedomen	om	den	offentliga	
förvaltningen	består	av	

-	Allmän	förtrogenhet	med	statsförvaltningen		
eller	den	övriga	offentliga	förvaltningen

-	Förtrogenhet	med	verksamhetsomgivningen

-	Omfattande	insikt	i	ekonomiska	och	samhälleliga	
fenomen

-	Förvaltningsgränsöverskridande	samarbete	

•	 Hurdan	förtrogenhet	med	ledning	av	EU-ärenden	
som	krävs	av	uppgiften	bestäms	utgående	från		
kraven	som	ställs	av	tjänsten,	men	grundläggande	
förtrogenhet	med	EU-ärenden	krävs	av	samtliga		
chefer.

•	 Förmåga	till	kontinuerlig	utveckling	förutsätter

-	Vilja	att	utvecklas

-	Öppenhet	och	förmåga	att	lära	sig	från	erfarenheter

-	Beredskap	att	övergå	från	en	uppgift	till	en	annan
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Ytterligare information:

Definiering	av	urvalsgrunderna	för	statens	högsta	ledning:	
www.finansministeriet.fi	(Publikationer	och	dokument,	

personalförvaltningens	dokument,	anvisningar)

reglementet	för	statsrådet,	43	§:	www.finlex.fi

regeringsråd	Kirsi	Äijälä	och	finansråd	asko	Lindqvist

e-post:	förnamn.efternamn@vm.fi

http://www.finansministeriet.fi/vm/sv/01_startsida/
http://www.vm.fi/vm/sv/04_publikationer_och_dokument/02_personalforvaltningens_dokument/03_anvisningar/20110601Bestaem/name.jsp
http://www.finlex.fi/sv/

