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FÖRVALTNINGSOMRÅDETS FÖRHANDLINGSMYNDIGHETER

Finansministeriet har med stöd av 3 § 3 mom. 2 punkten i lagen om statens
tjänstekollektivavtal (664/1970) bestämt att förvaltningsområdets
förhandlingsmyndigheter ska vara de i bilagan nämnda ämbetsverken för deras egen del
samt för de dem underställda ämbetsverks del som räknas upp i bilagan under dessa.

Bilaga

Förhandlingsdirektör

Sari Ojanen

Analytiker

Juho-Pekka Jortama

Förvaltningsområdets förhandlingsmyndigheter

FINANSMINISTERIET
Statens arbetsmarknadsverk
PB 28, 00023 STATSRÅDET

Telefon 0295 16001, telefax (09) 1603 4839
Valtiontyomarkkinalaitos@vm.vn.fi
www.vm.fi/vtml

2 (4)

BILAGA

FÖRVALTNINGSOMRÅDETS FÖRHANDLINGSMYNDIGHETER
Den myndighet som i förteckningen antecknats i fetstil är förvaltningsområdets förhandlingsmyndighet
för sin egen del och för de ämbetsverks del som räknas upp under dem i förteckningen.

Statsrådets kansli
Justitiekanslersämbetet
Utrikesministeriet
Utrikesförvaltningen
Justitieministeriet
De högsta domstolarna
Hovrätterna
Förvaltningsdomstolarna
Tingsrätterna
Specialdomstolarna
Rättshjälpsbyråerna
Riksfogdeämbetet
Utsökningsverken
Åklagarmyndigheten (med undantag av det preciserande tjänstekollektivavtalet om åklagarnas
lönesystem)
Konsumenttvistenämnden
Institutet för kriminalpolitik
Dataombudsmannens byrå
Konkursombudsmannens byrå
Olycksutredningscentralen
Rättsregistercentralen
Barnombudsmannens byrå
Jämställdhetsombudsmannens byrå
Diskrimineringsombudsmannens byrå
Domstolsverket
Åklagarmyndigheten (vad gäller det preciserande tjänstekollektivavtalet om åklagarnas lönesystem)
Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet
Brottspåföljdsmyndigheten
Inrikesministeriet
Krishanteringscentret
Räddningsförvaltningen
Migrationsverket
Skyddspolisen (Inrikesministeriet och Polisstyrelsen tillsammans, om tjänstekollektivavtalet gäller
både Skyddspolisen och det övriga polisväsendet)
Polisstyrelsen
Polisväsendet med undantag av Skyddspolisen
Staben för Gränsbevakningsväsendet
Gränsbevakningsväsendet
Nödcentralsverket
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Försvarsministeriet
Försvarsmakten
Finansministeriet
Verket för finansiell stabilitet
Skatteförvaltningen
Tullen
Statskontoret
Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
Statistikcentralen
Statens ekonomiska forskningscentral
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Regionförvaltningsverken
Statens ämbetsverk på Åland
Undervisnings- och kulturministeriet
Institutet för de inhemska språken
Depåbiblioteket
Besvärsnämnden för studiestöd
Centret för konstfrämjande
Biblioteket för synskadade
Nationella audiovisuella institutet
Finlands Akademi
Riksarkivet
Förvaltningsnämnden för Sveaborg
Museiverket
Utbildningsstyrelsen
Statliga allmänbildande läroanstalter
Statliga yrkesläroanstalter
Jord- och skogsbruksministeriet
Naturresursinstitutet
Livsmedelsverket
Lantmäteriverket
Kommunikationsministeriet
Trafikledsverket
Transport- och kommunikationsverket
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Meteorologiska institutet
Arbets- och näringsministeriet
Arbetsrådet
Närings-, trafik- och miljöcentralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och
förvaltningscenter (UF-centret)
Närings-, trafik- och miljöcentralerna
Arbets- och näringsbyråerna
Geologiska forskningscentralen
Innovationsfinansieringsverket Business Finland
Konkurrens- och konsumentverket
Patent- och registerstyrelsen
Säkerhets- och kemikalieverket
Energimyndigheten
Social- och hälsovårdsministeriet
Besvärsnämnden för social trygghet
Strålsäkerhetscentralen
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
Institutet för hälsa och välfärd
Statens sinnessjukhus
Statens skolhem
Enheten för hälso- och sjukvård för fångar
Miljöministeriet
Finlands miljöcentral
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

