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Given i Helsingfors den 11 december 2002
Statsrådets förordning
om statistikcentralen
I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av 3 och 4 § lagen
den 24 januari 1992 om statistikcentralen (48/1992) samt av 8 § 2 mom. statstjänstemannalagen av den 19 augusti 1994
(750/1994), dessa lagrum sådana de lyder, 3 och 4 § lagen om statistikcentralen 901/2002 och 8 § 2 mom.
statstjänstemannalagen sådant det lyder i lag 281/2000, som följer:
1§
Generaldirektören leder statistikcentralens verksamhet och ekonomi. Generaldirektören svarar för att verksamheten och
ekonomin ordnas på ett ändamålsenligt sätt och ger resultat samt särskilt för att resultatmålen nås liksom även för
rapportering om verksamheten och ekonomin. Generaldirektören skall följa utvecklingen inom statistikcentralens
verksamhetsområde och vidta åtgärder för att genomföra nödvändiga reformer och förbättringar.
Utöver det som föreskrivs i lagen om statistikcentralen beslutar generaldirektören
1) om statistikcentralens allmänna riktlinjer för verksamheten och detaljerade resultatmål för statistikcentralens
verksamhet och ekonomi inom ramen för de resultatmål som finansministeriet fastställt;
2) om statistikcentralens verksamhets- och ekonomiplan samt budgetförslag; samt
3) om andra ärenden som är vittsyftande och av principiell betydelse för statistikcentralen.
Generaldirektören undertecknar statistikcentralens bokslut och de handlingar som hänför sig till det.
2§
Övriga tjänstemän i förmansställning vid statistikcentralen skall svara för att den verksamhet och ekonomi som de leder
sköts på ett ändamålsenligt sätt och ger resultat samt för att de mål som ställts upp för verksamhetsenheten eller
verksamheten uppnås. De skall följa den allmänna utvecklingen i fråga om den verksamhet som de leder och ta initiativ
till att genomföra nödvändiga reformer och förbättringar.
3§
Vid statistikcentralen finns en delegation som stöder ämbetsverkets strategiska ledning. Delegationen består av
generaldirektören och högst sju andra medlemmar, av vilka en medlem är en person som statistikcentralens personal har
utsett inom sig. Finansministeriet utnämner på framställning av statistikcentralen de övriga medlemmarna i
delegationen för en viss tid, dock högst för fyra år.
4§
Behörighetsvillkor för tjänsten som generaldirektör för statistikcentralen är högre högskoleexamen, i praktiken visad
ledarförmåga och ledarerfarenhet samt sådan förtrogenhet med administration och statistikcentralens
verksamhetsområde som uppgifterna förutsätter.
Av direktören för en verksamhetsenhet krävs högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga,
utvecklingserfarenhet samt god förtrogenhet med verksamhetsenhetens verksamhetsområde.
5§
Generaldirektören utnämns av statsrådet. Generaldirektören utnämner direktörerna för verksamhetsenheterna.
Generaldirektören utnämner eller anställer också ämbetsverkets övriga personal, om inte detta i arbetsordningen har
uppdragits åt någon annan tjänsteman.
Finansministeriet förordnar på generaldirektörens framställning en ställföreträdare för honom eller henne.
6§
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.
Genom denna förordning upphävs förordningen den 14 februari 1992 om statistikcentralen (105/1992) jämte ändringar.
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