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UPPGIFTER OM STATENS HÖGSTA TJÄNSTEMANNALEDNINGS BINDNINGAR OCH
BISYSSLOR
Anmälan om bindningar
I 8 a § i statstjänstemannalagen finns bestämmelser om anmälan av bindningar för statens högsta tjänstemannaledning. Med tjänster inom statens högsta ledning avses de
tjänster som nämns i 26 § 1–4 punkten i statstjänstemannalagen. De är justitiekanslern i
statsrådet och biträdande justitiekanslern, kommendören för försvarsmakten, statssekreterare, statssekreterare såsom kanslichef, kanslichef, understatssekreterare och avdelningschef samt sådana tjänstemän vid ett ministerium som till tjänsteställningen motsvarar dessa, så som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet, samt cheferna för
de ämbetsverk som anges genom förordning av statsrådet.
Den som föreslås bli utnämnd till en tjänst eller ett tjänsteförhållande för viss tid inom
statens högsta ledning ska före utnämningen lämna en redogörelse för sådana bindningar och bisysslor som kan vara av betydelse vid bedömningen av hans eller hennes
förutsättningar att sköta de uppgifter som hör till den tjänst som ska tillsättas.
Efter utnämningen till en tjänst eller ett tjänsteförhållande för viss tid ska tjänstemannen
anmäla ändringar och bristfälligheter i de uppgifter som nämns ovan samt även annars
lämna motsvarande redogörelse när den behöriga myndigheten begär en sådan. För att
säkerställa att anmälan om bindningar är uppdaterad rekommenderar finansministeriet
att den uppdateras årligen åtminstone i fråga om de uppgifter som ska offentliggöras
över ett allmänt datanät.
Uppgifterna om bindningar ska lämnas till den behöriga myndigheten med en blankett
för anmälan om bindningar. Blanketten med ifyllnadsanvisningar finns på finansministeriets webbplats www.vm.fi – Staten som arbetsgivare – Tjänste- och arbetsvillkor, personalförvaltningsdokument – Personalförvaltningsdokument – Anvisningar, föreskrifter
och rekommendationer. Blanketten har också bifogats till denna anvisning.
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Uppgifterna om bindningarna offentliggörs över ett allmänt datanät
Enligt 8 d § i statstjänstemannalagen får den behöriga myndigheten offentliggöra anmälningar om bindningar samt tillstånd för och anmälningar om bisysslor för den högsta
tjänstemannaledningen över ett allmänt datanät, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.
De uppgifter om bindningar som ska offentliggöras över det allmänna datanätet samlas
in med hjälp av blanketten för anmälan om bindningar (sidan med rubriken Uppgifter om
bindningar i hemlandet och utomlands). Utöver uppgifterna om bindningar (punkterna 1–
7) offentliggörs i datanätet uppgifter om förvaltningsområde, tjänstemannens namn,
tjänst eller tjänsteförhållande för viss tid samt det ämbetsverk som tjänstemannen arbetar vid.
Varje ministerium ska lämna uppgifter om bindningarna för de tjänstemän som hör till
den högsta tjänstemannaledningen inom ministeriets förvaltningsområde i pdf-format till
finansministeriet. Uppgifterna sänds per e-post till adressen valtiovarainministerio@vm.fi
efter att en person utnämnts till en tjänst eller ett tjänsteförhållande för viss tid inom den
högsta ledningen. Finansministeriet överför blanketten till sina externa webbsidor.
Varje ministerium svarar för att de uppgifter som offentliggörs över datanätet och som
gäller det egna förvaltningsområdet är uppdaterade samt för att uppgifterna om bindningar och om tillstånd för och anmälningar om bisysslor tas bort då bindningen eller bisysslan upphört samt då tjänsteförhållandet upphört.
Om det sker ändringar i uppgifterna om bindningar ska den behöriga myndigheten uppdatera den sida av blanketten som innehåller punkterna 1–7 och sända den för uppdatering i det allmänna datanätet till finansministeriet i pdf-format till e-postadressen ovan.
På samma sätt ska uppgifter om att bindningarna eller bisysslorna upphört samt att
tjänsteförhållandet upphört lämnas till finansministeriet, som därefter tar bort uppgifterna
från det allmänna datanätet.
Uppgifter om inkomster som ska lämnas till finansministeriet
Finansministeriet har med stöd av 8 a § 4 mom. i statstjänstemannalagen trots sekretessbestämmelserna rätt att få uppgifter om bisysslor som kräver bisysslotillstånd för de
tjänstemän som utnämnts till tjänster inom den högsta ledningen och om den inkomst
som de fått från bisysslorna samt om de arbetsuppgifter utanför tjänsten som följer av
tjänsteställningen och om den eventuella inkomsten från dessa uppgifter.
Finansministeriet samlar in uppgifter en gång om året genom en särskild förfrågan till
ministerierna. Den genomförs i slutet av maj varje år och den gäller punkterna 13 och 14
på blanketten för anmälan om bindningar (sidan med rubriken Uppgifter om ekonomiska
bindningar). Uppgifterna samlas in som inkomstuppgifter på årsnivå (biinkomster sammanlagt per år, inkomster som följer av tjänsteställningen sammanlagt per år). Finansministeriet rekommenderar att de här uppgifterna uppdateras årligen på blanketten för
anmälan om bindningar.
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