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Republikens presidents förordning

Nr 87

om skötseln i landskapet Åland av vissa förvaltningsuppgifter som rör handel med
utsläppsrätter avseende växthusgaser

Given i Helsingfors den 3 februari 2006

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av justitieministern,
föreskrivs med stöd av 32 § i självstyrelselagen för Åland av den 16 augusti 1991 (1144/1991),
sådan denna paragraf lyder delvis ändrad i lag 1556/1994 och 68/2004, och med samtycke
av Ålands landskapsregering:

1 §
I denna förordning föreskrivs om skötseln

i landskapet Åland av förvaltningsuppgifter
som hänför sig till handel med utsläppsrätter
och som avses i landskapslagen om tillämp-
ning i landskapet Åland av riksförfattningar
om utsläppshandel (Ålands författningssam-
ling 2005:60).

2 §
Ålands landskapsregering skall besluta om

en förteckning över anläggningar i landskapet
och de utsläppsrätter som avses bli beviljade
för var och en av dem jämte motiveringar för
detta. Ålands landskapsregering beslutar
dessutom om fördelning och beviljande av
utsläppsrätter till verksamhetsutövare samt

om ändring, justering och annullering av
utsläppsrätter.

3 §
De förvaltningsuppgifter som rör det i 5

och 6 kap. i lagen om utsläppshandel
(683/2004) avsedda registret och förandet av
det samt de förvaltningsuppgifter som rör
övervakning och kontroll av utsläpp enligt 7
kap. i lagen sköts i landskapet Åland av
Energimarknadsverket.

4 §
Energimarknadsverket ersätts för kostna-

derna för skötsel av i 3 § avsedda förvalt-
ningsuppgifter som rör registret i landskapet
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Åland i enlighet med vad landskapsreger-
ingen och Energimarknadsverket tillsammans
överenskommer.

5 §
Denna förordning träder i kraft den 10

februari 2006.

Förordningen tillämpas på handel med
utsläppsrätter avseende växthusgaser som ägt
rum i landskapet från och med den 1 januari
2005.

Helsingfors den 3 februari 2006

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Leena Luhtanen
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Statsrådets förordning

Nr 88

om statsunderstöd för höjande av utbildningsnivån hos vuxna

Given i Helsingfors den 1 februari 2006

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,
föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen av den 27 juli 2001 (688/2001):

1 §

Tillämpningsområde och syfte

Denna förordning tillämpas när statsunder-
stöd under moment 29.69.34 i statsbudgeten
för 2004, 2005 och 2006 beviljas för höjande
av utbildningsnivån hos vuxna.

Understöd beviljas i syfte att förbättra
möjligheterna för vuxna som avlagt examen
på högst grundnivå att kvarstå i arbetslivet
och att förbättra deras karriärutveckling,
lindra arbetskraftsunderskottet till följd av att
de stora åldersklasserna går i pension samt
påverka sysselsättningsnivån.

2 §

Verksamhet som understöds

Understöd kan beviljas för
1) ordnande av utbildning som förbereder

för en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexa-
men eller specialyrkesexamen som avläggs
som en fristående examen eller prov för ett
nationellt eller europeiskt datakörkort samt
examenstillfällen för dessa (utbildning och
examenstillfällen),

2) studier som förbättrar studiefärdighe-
terna, studier i språk och matematisk-natur-
vetenskapliga ämnen, studiehandledning, åt-

gärder för att individualisera studierna och
andra åtgärder som stöder studierna (studie-
stödjande åtgärder),

3) uppsökande verksamhet, information
och rådgivning samt andra åtgärder genom
vilka ansökning till studier främjas (ansök-
ningsfrämjande åtgärder).

Med understöd för studiestödjande åtgärder
kan även understödas studier inom sådan
utbildning som finansieras enligt lagen om
finansiering av undervisnings- och kultur-
verksamhet (635/1998) och som förbereder
för en yrkesinriktad examen som avläggs som
en fristående examen samt utbildning som
syftar till fullgörande av lärokursen för den
grundläggande utbildningen eller slutförande
av tidigare avbrutna gymnasiestudier.

Understödet skall inriktas så att de åtgärder
som vidtas med hjälp av stödet i regel gäller
personer i arbete.

Understöd kan inom ramen för statsbud-
geten beviljas för verksamhet som slutar
senast 2009.

3 §

Förutsättningar för deltagande i verksamhet
som understöds

De utbildningar, examenstillfällen och stu-
diestödjande åtgärder som finansieras med
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understödet är avsedda för personer som är i
åldern 30—59 år det år utbildningen inleds
och som inte har avlagt någon examen efter
grundnivå. Understödet för studiestödjande
åtgärder i utbildning som syftar till att
deltagarna fullgör lärokursen för den grund-
läggande utbildningen är dock avsett för
personer som är i åldern 25—59 år det år
utbildningen inleds.

Besluten om huruvida förutsättningarna
enligt 1 mom. är uppfylla fattas av under-
stödstagaren eller den i 4 § 2 mom. avsedda
aktören i ett regionalt projekt. För beslutet
skall beslutsfattaren av den som söker till
verksamheten begära en utredning över sö-
kandens fullgjorda utbildningar och examina.
Undervisningsministeriet kan utfärda preci-
serande anvisningar om när en person anses
ha avlagt examen efter grundnivå.

4 §

Understödstagare

Understöd kan beviljas kommuner, sam-
kommuner eller registrerade sammanslut-
ningar eller stiftelser som har sådant tillstånd
att ordna utbildning som avses i lagen om
yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998), la-
gen om yrkesutbildning (630/1998), gymna-
sielagen (629/1998) eller lagen om grundläg-
gande utbildning (628/1998) eller att vara
huvudman för en läroanstalt enligt lagen om
fritt bildningsarbete (632/1998), samt kom-
muner eller samkommuner som anordnare av
grundläggande utbildning. För ansöknings-
främjande åtgärder kan understöd beviljas
även till registrerade arbetslivsorganisationer
och medborgarorganisationer.

I första hand beviljas understöd för sådana
gemensamma regionala projekt som ordnas
av aktörer som avses i 1 mom. och där det
ordnas såväl ansökningsfrämjande åtgärder,
utbildning och examenstillfällen som studie-
stödjande åtgärder. För regionala projekt
beviljas understöd för sökande som har sådant
tillstånd att ordna utbildning som avses i
lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning eller
lagen om yrkesutbildning och som har träffat
överenskommelse om nödvändigt samarbete
med andra aktörer.

5 §

Förutsättningar för beviljande som ansluter
sig till understödets kompletterande karaktär

i fråga om statsandelsfinansieringen

Understöd kan beviljas för ordnande av
utbildning som förbereder för en yrkesinrik-
tad grundexamen samt examenstillfällen, om
sökanden i sin plan i ansökan visar att
statsandelsfinansierad grundläggande yrkes-
utbildning kommer att ordnas i den omfatt-
ningen att det totala antalet studerande i det
tillstånd att ordna grundläggande yrkesutbild-
ning som beviljats den sökande uppfylls, eller
att maximiantalet studerande i utbildning som
förbereder för en fristående examen i till-
ståndet uppfylls eller att båda av dessa villkor
uppfylls.

Understöd kan beviljas för ordnande av
utbildning som förbereder för en yrkesexa-
men eller specialyrkesexamen samt examens-
tillfällen, om sökanden i sin plan i ansökan
visar att yrkesinriktad tilläggsutbildning som
förbereder för en yrkesexamen eller special-
yrkesexamen kommer att ordnas med hjälp av
statsandelsfinansiering för minst det antal
studerandeårsverken som undervisningsmini-
steriet lagt till grund för den statsandelsfi-
nansiering som beviljats enligt 45 § 1 mom.
i lagen om finansiering av undervisnings- och
kulturverksamhet för yrkesinriktad tilläggs-
utbildning i fråga om utbildning som förbe-
reder för en yrkesexamen eller specialyrkes-
examen.

Understöd kan beviljas för ordnande av
utbildning som förbereder för en yrkesexa-
men eller specialyrkesexamen samt examens-
tillfällen i form av läroavtalsutbildning, om
sökanden i sin plan i ansökan visar att
yrkesinriktad tilläggsutbildning i form av
läroavtalsutbildning kommer att ordnas för
minst det antal studerande som undervis-
ningsministeriet i sitt beslut om det årliga
maximiantalet läroavtal har dimensionerat
enligt 6 § i lagen om yrkesinriktad vuxenut-
bildning.

I regionala projekt skall den sökande visa
att de utbildningsanordnare som är delaktiga
i projektet och som avser att ordna verksam-
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het enligt 1—3 mom. finansierad med un-
derstöd, uppfyller villkoren för att understöd
skall beviljas.

6 §

Samarbete med arbetslivet

De åtgärder som syftar till att höja utbild-
ningsnivån hos vuxna samordnas av en av
undervisningsministeriet tillsatt styrgrupp på
riksnivå, där arbetslivsorganisationerna är
representerade.

Som samarbetsorgan för länsstyrelserna
och arbetskrafts- och näringscentralerna fun-
gerar de förutsägelse- och anskaffningskom-
missioner som avses i 15 a § i förordningen
om arbetskrafts- och näringscentraler
(93/1997), om inte länsstyrelserna och ar-
betskrafts- och näringscentralerna har kommit
överens om andra samarbetsorgan.

Understödstagarna skall i genomförandet
av verksamheten på enskilda arbetsplatser
åläggas att samarbeta med arbetsgivaren och
arbetstagarna.

7 §

Ansökan om, beviljande och utbetalning av
understöd

Understöd söks hos länsstyrelsen.
Understöden beviljas och utbetalas av

länsstyrelsen.

8 §

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 6
februari 2006.

Genom denna förordning upphävs statsrå-
dets förordning av den 27 januari 2005 om
statsunderstöd för höjande av utbildningsni-
vån hos vuxna (42/2005).

På understöd som har beviljats innan denna
förordning har trätt i kraft tillämpas de
bestämmelser om understöd som gällde vid
ikraftträdandet.

Helsingfors den 1 februari 2006

Undervisningsminister Antti Kalliomäki

Undervisningsråd Jorma Ahola

313Nr 88



Handels- och industriministeriets arbetsordning

Nr 89

Given i Helsingfors den 27 januari 2006

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 2 mom.
lagen den 28 februari 2003 om statsrådet (175/2003):

1 kap.

Allmänt

1 §

Tillämpningsområde

I denna arbetsordning föreskrivs, utöver
vad som bestäms särskilt, om styrningen av
ministeriets förvaltningsområde, om led-
ningen av ministeriet och om ledningsgrup-
perna vid ministeriet, om ministeriets verk-
samhetsenheter och deras uppgifter, om de
ledande tjänstemännens uppgifter och ställ-
företrädare samt om beredningen av ärendena
och om tjänstemännens beslutanderätt.

Beträffande organiseringen av ministeriets
ekonomiförvaltning samt beträffande plane-
ringssystemet, betalningsrörelsen, bokfö-
ringen, övrig redovisning och intern övervak-
ning samt intern revision föreskrivs, utöver
vad som bestäms särskilt, i ekonomistadgan
och i reglementet för den interna revisionen.

2 kap.

Styrning och ledning

2 §

Styr- och ledningsprinciper

Inom handels- och industriministeriets för-

valtningsområde tillämpas resultatorienterad
styrning mellan ministeriet och ämbetsverken
och inrättningarna inom förvaltningsområdet
samt resultatorienterad ledning vid ministe-
riet.

Handels- och industriministern leder verk-
samheten inom förvaltningsområdet och vid
ministeriet, biträdd av statssekreteraren, kans-
lichefen och ministeriets ledningsgrupp. Vid
ministeriet finns vid behov tidsbundna led-
nings- och samarbetsgrupper, om vilkas upp-
gifter och sammansättning bestäms i de beslut
genom vilka grupperna tillsätts.

3 §

Ministeriets ledningsgrupp

Ministeriets ledningsgrupp behandlar och
samordnar vittsyftande och principiellt vik-
tiga frågor som gäller ministeriet och dess
förvaltningsområde samt andra frågor som
handels- och industriministern, statssekrete-
raren eller kanslichefen bestämmer. Med
avvikelse från det som bestäms ovan behand-
lar handels- och industriministern, kansliche-
fen och chefen för enheten för statens
ägarpolitik de ärenden som avses i 10 § om
de skall räknas som affärshemligheter.

Ledningsgruppen består av ministern, stats-
sekreteraren och kanslichefen, avdelningsche-
ferna och chefen för enheten för statens
ägarpolitik och ledarna och cheferna för de
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enheter som står utanför avdelningarna eller
deras ställföreträdare samt de tjänstemän som
ministern särskilt förordnar till detta. Ordfö-
rande för ledningsgruppen är ministern, vice
ordförande statssekreteraren eller kansliche-
fen samt sekreterare en tjänsteman som
kanslichefen förordnar. Ledningsgruppen
sammanträder vid tidpunkter om vilka be-
stäms särskilt.

Dessutom sammanträder vid behov under
kanslichefens ledning ministeriets tjänste-
mannaledningsgrupp, till vilken hör utöver
avdelningscheferna och chefen för enheten
för statens ägarpolitik också ledarna och
cheferna för verksamhetsenheterna.

4 §

Ministeriets stab

För de uppgifter som ministeriets ledning
anvisar finns en stab. Dessutom behandlar
staben ärenden som gäller koordineringen vid
ministeriet av ärenden som hänför sig till
Europeiska unionen och andra internationella
ärenden.

3 kap.

Ministeriets organisation

5 §

Verksamhetsenheterna

Verksamhetsenheter vid ministeriet är nä-
ringsavdelningen, energiavdelningen, mark-
nadsavdelningen, teknologiavdelningen och
enheten för statens ägarpolitik, som jämställs
med en avdelning, samt såsom andra verk-
samhetsenheter som står utanför avdelning-
arna och som direkt lyder under kanslichefen
förvaltningsenheten, ekonomienheten, revi-
sionsenheten och kommunikationsenheten.

6 §

Näringsavdelningen

Till näringsavdelningens verksamhetsom-
råde hör följande kategorier av ärenden:

1) näringspolitiken,

2) beredning av näringspolitiken till den del
som detta inte ankommer på någon annan
avdelning,

3) Europeiska unionens näringspolitik,
4) Europeiska unionens struktur- och re-

gionpolitik inom ministeriets förvaltningsom-
råde,

5) den allmänna administrativa styrningen
av och tillsynen över arbetskrafts- och när-
ingscentralerna samt styrningen av och till-
synen över verksamheten vid deras företags-
avdelningar,

6) den offentliga specialfinansieringen
samt den näringspolitiska styrningen av och
tillsynen över statens specialfinansieringsbo-
lag,

7) direkta företagsstöd inom ministeriets
förvaltningsområde,

8) internationalisering och exportfräm-
jande,

9) utländska investeringar,
10) industrirättsliga skyddssystem,
11) bokförings- och revisionsverksamhet,
12) registerförvaltning gällande företag och

sammanslutningar,
13) statsgarantifonden, samt
14) styrningen av och tillsynen över patent-

och registerstyrelsen samt centralen för tu-
ristfrämjande.

7 §

Energiavdelningen

Till energiavdelningens verksamhetsom-
råde hör följande kategorier av ärenden:

1) den allmänna energipolitiken,
2) Europeiska unionens energipolitik,
3) förutsägning och analysering av den

energiekonomiska utvecklingen,
4) energimarknaden,
5) det forsknings- och utvecklingsarbete

som sammanhänger med energiekonomin och
klimatförändringar,

6) produktion och användning av energi
samt energisparande,

7) verkställandet av utsläppshandeln i
Finland samt energipolitikens övriga ekono-
miska styrmedel,

8) energiförsörjningen i undantagsförhål-
landen,

9) kärnsäkerheten och kärnavfallshanter-
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ingen samt statens kärnavfallshanteringsfond,
10) energisektorns miljökonsekvenser,
11) koordinering av de miljöärenden och de

ärenden gällande klimatförändringar som hör
till ministeriet samt koordinering av hållbar
utveckling till de delar som det ankommer på
ministeriet, samt

12) styrningen av och tillsynen över Ener-
gimarknadsverket.

8 §

Marknadsavdelningen

Till marknadsavdelningens verksamhets-
område hör följande kategorier av ärenden:

1) politiken gällande den inre marknaden,
2) konsumentpolitiken,
3) konkurrenspolitiken,
4) främjande av export och internationali-

sering, i synnerhet på snabbt växande mark-
nadsområden,

5) koordinering av närområdessamarbetet,
6) utvidgningen av Europeiska unionen;

koordinering inom ministeriets förvaltnings-
område,

7) offentlig upphandling,
8) övervakning av statligt stöd för Euro-

peiska unionens räkning,
9) livsmedelsärenden,
10) reglementerade näringar och reglering

av den inhemska handeln,
11) försörjningsberedskapen, samt
12) styrningen av och tillsynen över Kon-

sumentverket, konkurrensverket och Försörj-
ningsberedskapscentralen.

9 §

Teknologiavdelningen

Till teknologiavdelningens verksamhets-
område hör följande kategorier av ärenden:

1) teknologi- och innovationspolitiken,
2) finansiering av forskning och teknologi,
3) internationellt teknologisamarbete inklu-

sive Europeiska unionens forsknings- och
teknologipolitik,

4) forskning i och förutsägande av tekno-
login samt teknologi- och innovationspoliti-
kens verkningsfullhet,

5) koordinering av den forskning och
utredning som betjänar ministeriets besluts-
fattande,

6) teknisk infrastruktur, bedömning av
överensstämmelsen med kraven, teknisk sä-
kerhet och tillförlitlighet, tekniska föreskrifter
och teknisk harmonisering, standardisering
och kvalitetspolitik,

7) gruvärenden och förvaltningsärenden
som gäller prospektering efter och utnyttjande
av mineraliska naturresurser,

8) sådana inlösningsärenden inom ministe-
riets förvaltningsområde som inte gäller för-
sörjningsberedskapen, samt

9) styrningen av och tillsynen över geolo-
giska forskningscentralen, konsumentforsk-
ningscentralen, mätteknikcentralen, teknolo-
giska utvecklingscentralen, säkerhetsteknik-
centralen och statens tekniska forskningscen-
tral.

10 §

Enheten för statens ägarpolitik

Till verksamhetsområdet för enheten för
statens ägarpolitik hör följande kategorier av
ärenden:

1) statens ägarpolitik,
2) ägarstyrningen av och ägartillsynen över

statsbolagen och statens intressebolag inom
ministeriets förvaltningsområde,

3) breddande av ägarbasen i samt ägarar-
rangemang och aktieplacerande i fråga om
statsbolagen och statens intressebolag inom
ministeriets förvaltningsområde, samt

4) ägarstyrningen av och ägartillsynen över
Finnvera Abp samt Finlands industriinveste-
ring Ab.

11 §

Förvaltningsenheten

Till förvaltningsenhetens verksamhetsom-
råde hör följande kategorier av ärenden:

1) ministeriets personalförvaltning och all-
männa förvaltning, utvecklande av förvalt-
ningen och personalen samt språktjänsten,

2) ministeriets datateknik, datareserv och
datasystem samt datasäkerhet,

3) ministeriets dokumentförvaltning samt
biblioteks- och informationstjänster,
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4) sekreterartjänster för ministeriets led-
ning, vaktmästar-, ämbetsverks- och materi-
altjänster samt den interna säkerheten, samt

5) de juridiska ärenden inom ministeriet
som inte begränsar sig till en enskild verk-
samhetsenhet samt sådana andra ärenden
inom ministeriets förvaltningsområde som
inte hör till någon annan verksamhetsenhet.

12 §

Ekonomienheten

Till ekonomienhetens verksamhetsområde
hör följande kategorier av ärenden:

1) förvaltningsområdets budget och till-
läggsbudget och verksamhets- och ekonomi-
plan samt ramärenden,

2) beredning och sammanjämkande av de
ärenden som behandlas i ledningsgruppen
samt beredning och koordinering av reger-
ingens strategidokument och andra motsva-
rande projekt som ministeriets ledning har
tillsatt,

3) koordinering och utvecklande av resul-
tatstyrningen av förvaltningsområdet,

4) ministeriets bokslut, betalningsrörelse,
bokföring, övriga räkenskapsverksuppgifter,
löneräkning och redovisningsväsendet för
resultatrikhet och ledning samt upprätthål-
lande och utvecklande av de datasystem som
används i ekonomiförvaltningen,

5) förvaltningsområdets berättelser,
6) detaljerad indelning av budgeten för

förvaltningsområdet, ärenden som gäller
överskridning av förslagsanslag och fördel-
ningen av anslag för ministeriets omkostna-
der,

7) uppgifter som hänför sig till uppfölj-
ningen av och rapporteringen om förvalt-
ningsområdet och ministeriet samt allmänna
utvecklingsuppgifter för verksamheten och
ekonomin,

8) ärenden som gäller Europeiska unionens
budget för handels- och industriministeriets
del,

9) ansvaret för att ekonomistadgan upp-
rätthålls, samt

10) ledningens stöd- och controllerfunk-
tioner.

13 §

Revisionsenheten

Till revisionsenhetens uppgifter hör föl-
jande kategorier av ärenden i enlighet med
vad som närmare bestäms i reglementet för
ministeriets interna revision:

1) ministeriets interna revision,
2) granskning av de statliga stöd som

arbetskrafts- och näringscentralernas före-
tagsavdelningar administrerar samt av EU-
strukturfondsmedlen och motsvarande natio-
nella andelar samt vid behov granskning av
övriga nationella stöd,

3) tillsynen över den finansiering som
Finnvera Abp beviljar, samt

4) övriga av kanslichefen fastställda upp-
gifter.

14 §

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten bistår ministeri-
ets ledning, avdelningar och enheter i den
externa och interna kommunikationen. Enhe-
ten svarar för planeringen, koordineringen,
realiserandet och utvecklandet av kommuni-
kationen.

15 §

Tjänstemän som inte hör till någon verksam-
hetsenhet och som direkt lyder under kans-

lichefen

Tjänstemän som inte hör till någon verk-
samhetsenhet utan direkt lyder under kansli-
chefen handlägger de ärenden som kansli-
chefen bestämmer.

4 kap.

De ledande tjänstemännens uppgifter

15 a §

Statssekreteraren

I enlighet med 44 § i reglementet för
statsrådet (262/2003) skall en statssekreterare
som har utnämnts för en ministers mandat-
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period som ministerns medhjälpare och fö-
reträdare:

1) främja och följa genomförandet av
regeringsprogrammet inom ministerns an-
svarsområde,

2) biträda ministern med att leda bered-
ningen av ärenden inom ministerns ansvars-
område,

3) tillsammans med kanslichefen sörja för
samarbetet mellan ministeriet och de övriga
förvaltningsområdena,

4) bistå ministern i beredningen av inter-
nationella uppdrag och särskilt EU-ärenden,

5) företräda ministern i enlighet med de
uppdrag som ministern ger, samt

6) sköta övriga uppgifter som ministern
tilldelar statssekreteraren.

16 §

Kanslichefen

Kanslichefen skall i enlighet med 45 § i
reglementet för statsrådet leda och övervaka
verksamheten vid ministeriet samt i detta
syfte

1) ansvara för ministeriets verksamhet och
se till att dess uppgifter sköts effektivt,

2) sörja för kvaliteten på beredningen av
lagstiftningen i ministeriet,

3) ansvara för beredningen av målsättning-
arna inom ministeriets förvaltningsområde
och för uppföljningen av deras realisering,

4) ansvara för organisationen inom mini-
steriets förvaltningsområde och utvecklingen
av den,

5) leda och utveckla ministeriets personal-
förvaltning och övriga interna förvaltning,
samt

6) ansvara för samordningen av tjänste-
mannaberedningen inom ministeriet.

17 §

Avdelningscheferna

Avdelningschefen har till uppgift att
1) leda och utveckla verksamheten vid

avdelningen så att de uppgifter som ankom-
mer på avdelningen sköts på ett resultatrikt
sätt,

2) svara för att de resultatmål som har

ställts för avdelningen nås samt för använd-
ningen av de anslag som avdelningen har
beviljats,

3) sörja för utvecklandet av avdelningens
personal, samt

4) följa och utvärdera utvecklingen samt ta
nödvändiga initiativ till revidering av lag-
stiftningen och förvaltningen inom avdelning-
ens verksamhetsområde.

Om uppgifterna för chefen för en fristående
verksamhetsenhet och för chefen för en
verksamhetsgrupp inom en avdelning gäller i
tillämpliga delar vad som bestäms i 1 mom.
om avdelningschefens uppgifter.

5 kap.

Beredningen av ärenden

18 §

Underrättande av ministern, statssekretera-
ren och kanslichefen

Ministern, statssekreteraren och kansliche-
fen skall underrättas om de viktigaste av de
ärenden som aktualiseras eller är under arbete
inom ministeriets förvaltningsområde samt
om ärenden som är av allmänt intresse. Likaså
skall de i god tid underrättas om föredrag-
ningen av de viktigaste ärendena och då så
bestämts få handlingarna för påseende.

19 §

Ministerns specialmedarbetare

Ministerns specialmedarbetare biträder mi-
nistern och utför de uppgifter som ministern
ger honom eller henne utan att vara föredra-
gande vid ministeriet.

Specialmedarbetaren skall på begäran ges
den information som han eller hon behöver
för att kunna utföra sina uppgifter. Special-
medarbetaren skall likaså ge tjänstemännen
den information de behöver för att sköta sina
uppgifter.

Specialmedarbetaren har rätt att delta i
ministeriets ledningsgrupps och verksam-
hetsenheters möten.
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20 §

Avvikande från den fastställda arbetsfördel-
ningen

Oberoende av den fastställda arbetsfördel-
ningen är varje tjänsteman skyldig att vid
behov utföra de uppgifter som ministern,
kanslichefen eller chefen för ifrågavarande
verksamhetsenhet eller verksamhetsgrupp
förordnar.

21 §

Föredragningsförfarandet

Ärendena avgörs på föredragning, om inte
något annat bestäms eller föreskrivs någon
annanstans. Vid ministeriets föredragnings-
förfarande följs de principer som ministeriet
har fastställt.

22 §

Föredragande

Bestämmelser om föredragande i statsrådet
finns i lagen om statsrådet (175/2003) och i
reglementet för statsrådet.

Föredragande vid ministeriet är de tjäns-
temän som republikens president eller stats-
rådet utnämner till tjänsten samt de tjänste-
män som särskilt har förordnats till föredra-
gande vid ministeriet.

23 §

Föredragningstillstånd

Vid föredragning för statsrådets allmänna
sammanträde eller finansutskott får föredrag-
ningslistan inte av andra än tvingande skäl
delas ut förrän man redogjort för saken för
ministern och ministern har godkänt att
ärendet tas upp till föredragning, om inte
ministern har godkänt ett annat förfarande.

Vad som i 1 mom. sägs om utdelning av
föredragningslistorna skall också följas när
promemorior som innehåller ministeriets
ställningstaganden delas ut för behandling i
ministerutskotten och riksdagens stora ut-
skott.

24 §

Riksdagsspörsmål

Förslaget till svar på ett skriftligt spörsmål
skall presenteras för ministern senast fem
dagar innan tidsfristen går ut.

Ett förslag till svar skall ges chefen för
ifrågavarande verksamhetsenhet till påseende
innan det lämnas till ministern.

25 §

Hörande i riksdagen

Om en tjänsteman vid ministeriet kallas till
ett utskott i riksdagen för att bli hörd, skall
han eller hon på förhand meddela chefen för
verksamhetsenheten samt i ett viktigt ärende
också statssekreteraren och kanslichefen om
detta.

6 kap.

Avgörande av ärenden

26 §

Ärenden som avgörs av ministern

Ministern avgör de ärenden om vilka beslut
skall fattas vid ministeriet, om beslutanderät-
ten inte har anförtrotts ministeriets tjänstemän
i denna arbetsordning.

Ministern avgör ett ärende som en tjäns-
teman annars skulle få avgöra, om det är
principiellt viktigt eller vittsyftande eller om
ett utlåtande om ärendet skall inhämtas av
statsrådets finansutskott.

Ministern beslutar om ett ärende principi-
ellt är så viktigt eller vittsyftande att det skall
ges ministern för avgörande.

27 §

Ärenden som avgörs av tjänstemännen

Kanslichefen, avdelningscheferna, chefen
för enheten för statens ägarpolitik, cheferna
för fristående verksamhetsenheter och övriga
tjänstemän avgör övriga ärenden som skall
avgöras vid ministeriet och som inte är
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principiellt viktiga eller vittsyftande, i enlig-
het med vad som bestäms nedan.

28 §

Ärenden som är viktiga för verksamhetsen-
heten

Chefen för en verksamhetsenhet avgör ett
ärende som en tjänsteman vid enheten skulle
få avgöra enligt denna arbetsordning, om
ärendet med tanke på verksamhetsenhetens
verksamhet eller annars är viktigt.

29 §

Förbehållande av beslutanderätten

Bestämmelser om ministerns, kansliche-
fens och vissa tjänstemäns rätt att förbehålla
sig beslutanderätten i ett ärende som en
tjänsteman i annat fall skulle avgöra finns i
8 § i statsrådets förordning om handels- och
industriministeriet (467/2003).

Om kanslichefen eller chefen för en verk-
samhetsenhet förbehåller sig rätten att avgöra
ett ärende som en underlydande tjänsteman
har rätt att avgöra, skall detta alltid meddelas
tjänstemannen i fråga.

30 §

Ärenden som avgörs av kanslichefen

Kanslichefen avgör ärenden som gäller
givande av utlåtande i frågor som hör till
verksamhetsområdet för flera än en verksam-
hetsenhet.

Kanslichefen avgör dessutom för ministe-
riets och dess personals del ärenden som
gäller

1) ett utgiftsbeslut som avser ministeriets
outdelade omkostnadsanslag och fördel-
ningen av det mellan verksamhetsenheterna,

2) ministeriets interna förvaltning och
ordning, om ärendet är principiellt eller
annars viktigt,

3) godkännande av verksamhetsenheternas
resultatavtal, samt

4) godkännande av förvaltningsdirektörens
representationsutgifter och omkostnader.

31 §

Ärenden som avgörs av avdelningschefen

Avdelningschefen avgör ärenden som gäll-
er

1) givande av utlåtande i frågor som hör till
avdelningens verksamhetsområde,

2) fördelning av de anslag som hör till
avdelningens verksamhetsområde eller har
ställts till verksamhetsområdets förfogande,
fattande av utgiftsbeslut och godkännande av
de utgifter som hänför sig till dessa beslut på
de villkor som ställs i 34 §,

3) godkännande av de inkomster som hör
till avdelningens verksamhetsområde eller
delegering av detta,

4) placering av avdelningens personal i
verksamhetsgrupper, samt

5) betänkanden av en kommitté inom
avdelningens verksamhetsområde samt de
medel som har ställts till kommitténs förfo-
gande med undantag av lönerna för den
personal som har uppdraget som huvudsyssla,
om inte ärendet skall avgöras av kommittén
själv.

Om inget annat bestäms i denna arbets-
ordning avgör avdelningschefen dessutom de
ärenden som skall avgöras inom ministeriet
och som gäller styrningen av, personalen och
annan intern förvaltning i fråga om ett
ämbetsverk eller en inrättning som lyder
under ministeriet.

Det som i 1 mom. bestäms om avdelnings-
chefen gäller i tillämpliga delar också chefen
för andra verksamhetsenheter.

32 §

Ärenden som avgörs av förvaltningsdirektö-
ren

Utöver de ärenden som nämns i 31 § avgör
förvaltningsdirektören ärenden som gäller

1) ett sådant avtal om villkoren för ett
tjänsteförhållande och om uppsägning av det
vilket avses i 44 § statstjänstemannalagen
(750/1994),

2) placeringen av ministeriets tjänster samt
personal i annat anställningsförhållande på
avdelningarna,

3) tillstånd till bisysslor för de tjänstemän

320 Nr 89



som avses i 6 § 2—9 punkten statsrådets
förordning om handels- och industriministe-
riet samt för chefen för ett ämbetsverk eller
en inrättning som lyder under ministeriet,

4) löner, arvoden och ersättningar till
ministeriets personal samt godkännande av
löneutgifterna,

5) fattande av utgiftsbeslut som gäller
sådana anslag som har anvisats för ministe-
riets gemensamma omkostnader samt sådana
anslag som har ställts till stabens förfogande
och godkännande av utgifterna samt bemyn-
digande att använda anslagen,

6) godkännande av representationsutgifter
och omkostnader för ministern, statssekrete-
raren kanslichefen, cheferna för verksam-
hetsenheterna och de tjänstemän som lyder
direkt under kanslichefen utan att höra till
någon verksamhetsenhet,

7) kontoavskrivningar, samt
8) ministeriets interna förvaltning och

ordning, om inte ärendet skall avgöras av
kanslichefen.

33 §

Ärenden som avgörs av ekonomichefen vid
ekonomienheten

Ekonomichefen vid ekonomienheten avgör
ärenden som gäller

1) betalningsrörelse- och bokföringsupp-
gifter som ankommer på ministeriet i egen-
skap av räkenskapsverk,

2) bibehållandet av utgiftsskulder på kon-
tona, samt

3) betalning av en utgift som gäller ett
tidigare år av anslaget för pågående budgetår.

34 §

Ärenden som hänför sig till ett utgiftsbeslut
och som avgörs av chefen för verksamhetsen-

heten

Ett enskilt beslut som fattas av chefen för
en verksamhetsenhet och som gäller fördel-
ning av anslag som hör till enhetens verk-

samhetsområde eller har ställts till dess
förfogande, fattande av ett utgiftsbeslut och
godkännande av de utgifter som dessa för-
anleder får inte gälla en summa som över-
skrider 200 000 euro. Chefen för en verk-
samhetsenhet kan dock godkänna utgifter
som grundar sig på ministeriets utgiftsbeslut
och som överskrider ovan avsedda belopp
samt sådana obetydliga ändringar gällande ett
utgiftsbeslut, vilka inte har väsentlig inverkan
på sakinnehållet i det beslut som har fattats.

Chefen för en verksamhetsenhet kan ge en
annan tjänsteman inom enheten fullmakt att
fatta ett utgiftsbeslut och godkänna en utgift
i fråga om de omkostnadsanslag och andra
konsumtionsutgifter som hör till enhetens
verksamhetsområde eller har ställts till dess
förfogande i de fall som definieras i enhetens
arbetsfördelning och inom de gränser som
fastställs i 1 mom., med undantag för chefens
egna reseräkningar och representationsutgif-
ter.

35 §

Ärenden som avgörs av vissa tjänstemän vid
näringsavdelningen

Den tjänsteman som svarar för den all-
männa styrningen av arbetskrafts- och när-
ingscentralerna avgör ärenden som gäller
fattande av utgiftsbeslut och godkännande av
utgifter i fråga om anslagen för arbetskrafts-
och näringscentralernas omkostnader till den
del som dessa anslag har ställts till närings-
avdelningens förfogande.

Chefen för finansieringsgruppen avgör
ärenden som gäller fattande av utgiftsbeslut i
fråga om transportstöd enligt lagen om
regionalt stödjande av transporter (954/1981)
samt godkännande av utgifter som föranleds
av detta.

Chefen för finansieringsgruppen samt den
konsultative tjänsteman och överinspektör
som sköter redovisningen av exportfrämjande
projekt avgör ärenden som gäller godkän-
nande av utgifter som hänför sig till redo-
visningen av exportfrämjande projekt.
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36 §

Ärenden som avgörs av vissa tjänstemän vid
energiavdelningen

Industriråden vid energiavdelningen avgör
ärenden som gäller

1) godkännande av utgifter som samman-
hänger med enskilda utgiftsbeslut som gäller
statsunderstöd, samt

2) tillstånd till utförsel och införsel som
enligt 53, 54, 54 a, 54 e, 54 f och 55 §
kärnenergiförordningen (161/1988) skall be-
viljas av handels- och industriministeriet samt
förhandsbesked som enligt 8 § kärnenergila-
gen (990/1987) ges om dessa verksamheter.

Beslutanderätten i ärenden som avses i 1
mom. 1 punkten har de industriråd som har
förordnats till gruppchefer i fråga om sin egen
verksamhetsgrupp och i ärenden som avses i
1 mom. 2 punkten det industriråd som har
förordnats till chef för energiförvaltnings- och
kärnenergigruppen.

37 §

Ärenden som avgörs av vissa tjänstemän vid
marknadsavdelningen

Handelsrådet i gruppen för exportfräm-
jande avgör ärenden som gäller beviljandet av
tillstånd att tillfälligt använda skyddsupplag
enligt 8 § 2 och 3 mom. lagen om skydds-
upplag (970/1982).

38 §

Ärenden som avgörs av vissa tjänstemän vid
teknologiavdelningen

Chefen för gruppen för kvalitetspolitik och
teknisk säkerhet vid teknologiavdelningen
avgör ärenden som gäller utnämnande eller
anmälan av provnings-, gransknings- och
certifieringsorgan för sådana uppgifter för
bedömning av överensstämmelsen med kra-
ven vilka omfattas av 9 § 6 punkten.

Gruvöverinspektören vid gruppen för tek-
nologipolitik vid teknologiavdelningen avgör
ärenden som gäller ärenden som nämns i 6,
7, 9, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 23 a, 26, 27, 38,

49, 50, 51, 52, 54, 59, 64, 67, 69, 70, 77 och
78 § gruvlagen (503/1965) samt 2, 3, 17 och
28 § gruvförordningen (663/1965) samt ären-
den som ministeriet skall avgöra utgående
från de föreskrifter som ministeriet har
meddelat eller kommer att meddela med stöd
av 29 § gruvförordningen.

7 kap.

Ärenden som gäller anställningsförhållan-
den

39 §

Utnämningsbehörighet

Ministern utnämner den personal vars lön
betalas enligt minst kravnivå 19. Övrig
personal utnämns eller anställs samt arbets-
avtalen ingås av förvaltningsdirektören.

40 §

Beviljande av tjänstledighet

Tjänstledighet som en tjänsteman har rätt
till med stöd av lag eller kollektivavtal
beviljas av förvaltningsdirektören.

Annan tjänstledighet än sådan som nämns
i 1 mom. beviljas

1) en tjänsteman som har utnämnts av
republikens president eller statsrådet, för
högst två år av ministern och för en längre tid
av statsrådet, samt

2) en annan tjänsteman av förvaltningsrek-
tören.

41 §

Utnämning till tjänsteförhållande för viss tid

Statsrådet beslutar om utnämning till ett
tjänsteförhållande för viss tid som är längre
än ett år, när det är republikens president eller
statsrådet som utnämner till motsvarande
tjänst. Till andra tjänsteförhållanden för viss
tid utnämner den som enligt 40 § 2 mom.
beslutar om tjänstledighet för motsvarande
tjänst.
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42 §

Semester och frånvaro

Ministern fastställer statssekreterarens och
kanslichefens semester.

Kanslichefen fastställer semestrarna för
cheferna för verksamhetsenheterna och de
tjänstemän som lyder direkt under kansliche-
fen utan att höra till någon verksamhetsenhet.
Chefen för en verksamhetsenhet fastställer
semestern för enhetens personal.

Verksamhetsenheterna för bok över enhe-
tens personals tjänstledigheter, semestrar och
annan frånvaro. I fråga om övriga tjänstemän
vid ministeriet ankommer denna uppgift på
förvaltningsenheten.

43 §

Ställföreträdare

Ställföreträdare för kanslichefen är när-
ingsavdelningens avdelningschef och när han
eller hon är förhindrad övriga avdelningsche-
fer enligt tjänsteår, direktören för enheten för
statens ägarpolitik, biträdande avdelningsche-
fen för näringsavdelningen, biträdande avdel-
ningschefen för marknadsavdelningen och
förvaltningsdirektören.

Chefen för en verksamhetsenhet förordnar
sin ställföreträdare efter att ha rådgjort i saken
med kanslichefen.

Chefen för en verksamhetsenhet förordnar
ställföreträdarna för cheferna för enhetens
verksamhetsgrupper.

44 §

Förordnanden om och räkningar för tjäns-
teresor

Förordnanden om tjänsteresor eller utbild-
ning utfärdas för statssekreteraren och kans-
lichefen av ministern, för chefen för en
verksamhetsenhet av ministern eller kansli-
chefen och för en tjänsteman vid en verk-
samhetsenhet av chefen för enheten i fråga
eller den tjänsteman som han eller hon har
förordnat att göra detta. För en tjänsteman
som lyder direkt under kanslichefen utan att
höra till någon verksamhetsenhet utfärdas
förordnandet av ministern eller kanslichefen.

Förvaltningsdirektörens reseräkningar god-
känns av kanslichefen. Reseräkningarna för
cheferna för övriga verksamhetsenheter god-
känns av förvaltningsdirektören. Till övriga
delar iakttas vid godkännandet av reseräk-
ningar vad som i denna arbetsordning bestäms
om godkännandet av utgifter.

45 §

Personal i arbetsavtalsförhållande

Vad som i denna arbetsordning har sagts
om en tjänsteman gäller i tillämpliga delar
också personal i arbetsavtalsförhållande och
personal i huvudsyssla i permanenta organ
som är verksamma i samband med ministe-
riet.

8 kap.

Särskilda bestämmelser

46 §

Arbetsfördelningen i en verksamhetsenhet

Närmare föreskrifter om arbetsfördel-
ningen i en verksamhetsenhet, om den inre
organisationen samt om behandlingen av
ärenden vid verksamhetsenheten och i dess
ledningsgrupp utfärdas av chefen för enheten.

Innan verksamhetsenhetens arbetsfördel-
ning fastställs skall den behandlas i verksam-
hetsenhetens ledningsgrupp, ifall enheten har
en sådan, samt presenteras för kanslichefen.

47 §

Samarbetsförfarandet

Om samarbetet inom ministeriet bestäms i
lagen om samarbete inom statens ämbetsverk
och inrättningar (651/1988).

48 §

Beredskapsärenden

Ministeriets beredskapschef har till uppgift
att styra och samordna ministeriets och dess
förvaltningsområdes beredskapsplanering och
beredskap.
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Ministeriet har en beredskapsgrupp för
beredskapsplanering och annan förberedelse
med tanke på undantagsförhållanden. Bered-
skapsgruppens närmare uppgifter och sam-
mansättning bestäms i det beslut genom vilket
beredskapsgruppen tillsätts. Ordförande för
gruppen är ministeriets beredskapschef och
sekreterare ministeriets beredskapssekrete-
rare.

49 §

Ikraftträdande

Denna arbetsordning träder i kraft den 15
februari 2006.

Genom denna arbetsordning upphävs han-
dels- och industriministeriets arbetsordning
av den 1 februari 2002 jämte ändringar.

Helsingfors den 27 januari 2006

Handels- och industriminister Mauri Pekkarinen

Kanslichef Erkki Virtanen
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