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Statsrådets förordning

168/2012

om ändring av 6 § i statsrådets förordning om justitieministeriet

Utfärdad i Helsingfors den 12 april 2012

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om justitieministeriet (543/2003) 6 §, sådan den lyder i

förordningarna 347/2009 och 1007/2009, som följer:

6 §

Behörighetsvillkor för tjänstemännen

Behörighetsvillkor är
1) för kanslichefen, utöver vad som före-

skrivs i 43 § 1 mom. 2 punkten i reglementet
för statsrådet (262/2003), annan högre hög-
skoleexamen i juridik än magisterexamen i
internationell och komparativ rätt,

2) för regeringsråd som är avdelningschef
sådan examen som avses i 1 punkten och

förtrogenhet med verksamheten inom förvalt-
ningsområdet samt i praktiken visad ledarför-
måga och erfarenhet av ledarskap,

3) för avdelningschefen vid lagberednings-
avdelningen sådan examen som avses i 1
punkten, god förtrogenhet med lagberedning
och statsförvaltningen samt i praktiken visad
ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

4) för avdelningschefen vid kriminalpoli-
tiska avdelningen högre högskoleexamen och
förtrogenhet med avdelningens verksamhets-
område samt i praktiken visad ledarförmåga
och erfarenhet av ledarskap,

5) för förvaltningsdirektören sådan exa-
men som avses i 1 punkten, förtrogenhet med
tjänstens uppgiftsområde samt i praktiken vi-
sad ledarförmåga och erfarenhet av ledar-
skap,

6) för ekonomidirektören högre högskole-
examen, förtrogenhet med tjänstens uppgifts-
område samt i praktiken visad ledarförmåga
och erfarenhet av ledarskap,

7) för dataadministrationsdirektören, revi-
sionsdirektören, informationsdirektören, val-
direktören och annan direktör högre högsko-
leexamen och förtrogenhet med enhetens
verksamhetsområde samt i praktiken visad
ledarförmåga,

8) för biträdande avdelningschef, reger-
ingsråd och regeringssekreterare behörighet
enligt 43 § i reglementet för statsrådet och för
regeringsråd som svarar för uppföljningen av
verkställigheten och tillämpningen av spr-
åklagen dessutom utmärkt förmåga att an-
vända finska och svenska i tal och skrift,

9) för biträdande avdelningschef såsom
lagstiftningsdirektör och för lagstiftningsråd
såsom chef för en enhet vid lagberedningsav-
delningen sådan examen som avses i 1 punk-
ten och god förtrogenhet med lagberedning
samt i praktiken visad ledarförmåga,

10) för lagstiftningsråd vid lagberednings-
avdelningens laggranskningsenhet sådan
examen som avses i 1 punkten och för lag-
stiftningsråd som granskar finskspråkiga för-
fattningstexter dessutom god förtrogenhet
med lagberedning och för lagstiftningsråd
som granskar svenskspråkiga författningstex-



ter utmärkta kunskaper i det finska och
svenska språket och god förtrogenhet med
lagberedning eller svenskt lagspråk, för öv-
riga lagstiftningsråd vid lagberedningsavdel-
ningen högre högskoleexamen samt den för-
måga att forska och planera som krävs vid
lagberedning,

11) för lagstiftningsråd vid kriminalpoli-
tiska avdelningen sådan examen som avses i
1 punkten samt den förmåga att forska och
planera som krävs vid lagberedning,

12) för brottspreventionsråd vid kriminal-
politiska avdelningen högre högskoleexamen,
förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde
och i praktiken visad ledarförmåga,

13) för utvecklingschef, konsultativ tjäns-
teman och planeringschef högre högskole-
examen,

14) för överinspektör som följer verkstäl-
ligheten och tillämpningen av språklagen hö-
gre högskoleexamen och utmärkt förmåga att
använda finska och god förmåga att använda
svenska i tal och skrift,

15) för andra tjänstemän än de som avses i
1-14 punkten annan utbildning som uppgif-
terna kräver.

Denna förordning träder i kraft den 17
april 2012.

Helsingfors den 12 april 2012

Justitieminister Anna-Maja Henriksson

Regeringssekreterare Ulla Westermarck
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