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oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2013

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksen

(110/2012) 12, 16—18, 20—22, 26, 27, 35, 50, 52, 56 ja 61 §, sellaisina kuin niistä ovat 16 ja
50 § asetuksessa 718/2012, seuraavasti:

12 §

Yksiköt ja vastuualueet

Oikeushallinto-osastossa on tuomiois-
tuinyksikkö, oikeusapu- ja ulosottoyksikkö,
koulutusyksikkö, talous- ja henkilöstöhallin-
toyksikkö sekä kansainvälisen oikeudenhoi-
don yksikkö.

Lainvalmisteluosastossa on julkisoikeuden
yksikkö, yksityisoikeuden yksikkö, rikos- ja
prosessioikeuden yksikkö, laintarkastusyk-
sikkö sekä yleisten kansainvälisten ja EU-
asioiden yksikkö.

Kriminaalipoliittisessa osastossa on kri-
minaalipolitiikka- ja rikoksentorjuntayksikkö
sekä syyttäjä- ja rikosseuraamusyksikkö.

Hallintoyksikössä on hallintoasioiden, hen-
kilöstöasioiden, tietopalvelujen sekä turvalli-
suus- ja virastopalvelujen vastuualueet. Hal-
lintoyksikköön kuuluu myös johdon tuki,
joka on tehtävissään kansliapäällikön alainen.

16 §

Osastojen ja erillisten yksikköjen tehtävät

Kunkin osaston tehtävänä on:
1) käsitellä toimialaansa koskevat strate-

giat, muut tärkeät suunnitelmat ja toimitila-
asiat,

2) käsitellä osaston sekä osaston ohjatta-
vien virastojen talousarvio, tulostavoitteet, ti-
linpäätös ja tuloksellisuusarvio;

3) valmistella toimialaltaan ministeriön ja
hallinnonalan toimintakertomus;

4) valmistella ohjattavia virastoja koske-
vat hallintosäädökset;

5) huolehtia toimialansa valtiosopimus-
asioista, EU-asioista ja kansainvälisestä yh-
teistyöstä;

6) antaa toimialaansa kuuluvat ministeriön
lausunnot, jolleivät ne merkityksensä vuoksi
kuulu ministerille;

7) laatia toimialalleen kuuluvat vastaukset
eduskunnassa tehtyihin kirjallisiin kysymyk-
siin;

8) huolehtia yhteistyössä hallintoyksikön
ja tietohallintoyksikön kanssa toimialansa tie-
toturvallisuuden kehittämisestä sekä huoleh-
tia toimialansa rekisterinpidon toimintaedel-
lytyksistä;

9) huolehtia toimialaansa kuuluvasta vies-
tinnästä yhteistyössä ministeriön viestintäyk-
sikön kanssa;

10) valmistella tai ratkaista osaston tavan-
omaiset henkilöstö- ja palvelussuhdeasiat si-
ten kuin erikseen päätetään.

Erilliset yksiköt huolehtivat vastaavasti
toimialaansa kuuluvissa asioissa 1 momentin
1—9 kohdassa tarkoitetuista tehtävistä.



17 §

Oikeushallinto-osaston tehtävät

Oikeushallinto-osaston tehtävänä on:
1) huolehtia tuomioistuinlaitoksen, ulosot-

tolaitoksen sekä julkisen oikeusaputoimen ja
yleisen edunvalvonnan toimintaedellytyksistä
ja strategisesta suunnittelusta sekä tuomiois-
tuinlaitoksen, julkisen oikeusaputoimen ja

yleisen edunvalvonnan toiminnan ja henki-
löstön kehittämisestä;

2) tukea toimialansa virastoja näiden suo-
rittaessa perustehtäviään;

3) vastata toimialansa palvelujen saata-
vuudesta ja oikeudellisesta jaotuksesta;

4) seurata kansainvälistä oikeudellista yh-
teistyötä koskevia sopimuksia ja säädöksiä
sekä hoitaa niiden perusteella ministeriölle
kuuluvat tehtävät;

5) kehittää ja yhteensovittaa hallinnonalan
osallistumista siviilikriisinhallintaan.

Osaston tehtävänä on myös:
1) hoitaa toimialaansa kuuluvien tuo-

mioistuimien ja muiden virastojen virkaehto-
sopimus- ja virkajärjestelyasioita;

2) huolehtia tuomioistuinlaitoksen, julki-
sen oikeusaputoimen ja yleisen edunvalvon-
nan tietoteknisten tarpeiden selvittämisestä ja
tietoteknisten palvelujen hankinnasta;

3) huolehtia ministeriölle kuuluvista yleistä
asianajajayhdistystä koskevista asioista;

4) huolehtia holhoustoimen sisällön kehit-
tämisestä;

5) käsitellä tuomarinvalintalautakuntaa ja
oikeudenkäyntiavustajalautakuntaa koskevat
asiat;

6) esitellä tuomarinnimitykset;
7) valmistella toimialaansa liittyvät sää-

dökset tarvittaessa yhteistyössä lainvalmiste-
luosaston kanssa;

8) huolehtia muista oikeudenhoitoa koske-
vista asioista, jolleivät ne kuulu jonkin muun
osaston toimialaan.

18 §

Oikeushallinto-osaston hallinnonalaa
koskevat tehtävät

Oikeushallinto-osasto huolehtii tuomiois-
tuimia, Valtakunnanvoudinvirastoa, oikeus-

aputoimistoja, Konkurssiasiamiehen toimis-
toa, kuluttajariitalautakuntaa, tuomarinvalin-
talautakuntaa ja oikeudenkäyntiavustajalauta-
kuntaa koskevista tulosohjaustehtävistä.

20 §

Kriminaalipoliittisen osaston tehtävät

Osaston tehtävänä on:
1) vastata kriminaalipolitiikan suunnitte-

lusta ja kehittämisestä sekä edistää yhteistoi-
mintaa kriminaalipolitiikan alalla;

2) vastata rikoksentorjunnan suunnitte-
lusta ja kehittämisestä sekä hoitaa rikoksen-
torjuntaneuvoston sihteeristölle kuuluvat teh-
tävät;

3) vastata rikoksen uhrin aseman kehittä-
misestä;

4) vastata korruption vastaisen toiminnan
kehittämisestä;

5) huolehtia syyttäjälaitoksen ja Rikosseu-
raamuslaitoksen toimintaedellytyksistä sekä
vastata toimialansa strategisesta suunnitte-
lusta ja kehittämisestä;

6) vastata rikosseuraamusjärjestelmän ke-
hittämisestä;

7) vastata oikeuspoliittisen tutkimuksen
yhteensovittamisesta; sekä

8) valmistella toimialaansa kuuluvat sää-
dökset tarvittaessa yhteistyössä lainvalmiste-
luosaston kanssa.

21 §

Kriminaalipoliittisen osaston hallinnonalaa
koskevat tehtävät

Kriminaalipoliittinen osasto huolehtii Ri-
kosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksik-
köä, Valtakunnansyyttäjänvirastoa, Oikeus-
poliittista tutkimuslaitosta, Yhdistyneiden
Kansakuntien yhteydessä toimivaa Euroopan
kriminaalipolitiikan instituuttia ja rikoksen-
torjuntaneuvostoa koskevista tulosohjausteh-
tävistä.

Osasto käsittelee myös muut ministeriölle
kuuluvat Oikeuspoliittista tutkimuslaitosta,
rikoksentorjuntaneuvostoa ja Yhdistyneiden
Kansakuntien yhteydessä toimivaa Euroopan
kriminaalipolitiikan instituuttia koskevat asiat
sekä hoitaa syyttäjälaitoksen virkaehtosopi-
musasioita.
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22 §

Hallintoyksikön tehtävät

Hallintoyksikön tehtävänä on huolehtia:
1) ministeriön hallinnon ja organisaation

kehittämisestä sekä hallintotehtävistä, jotka
eivät kuulu muulle osastolle tai yksikölle;

2) armahdusta ja avioitumisoikeutta kos-
kevista hakemuksista sekä tutkintaryhmän
asettamisesta poikkeuksellisen tapahtuman
turvallisuustutkintaa varten;

3) Oikeusrekisterikeskusta, Oikeuskansle-
rinvirastoa, Onnettomuustutkintakeskusta, tie-
tosuojavaltuutetun toimistoa, tietosuojalauta-
kuntaa ja henkilövahinkoasiain neuvottelu-
kuntaa koskevien, mainittujen virastojen hal-
lintoa koskevien säädösten mukaan ministe-
riön ratkaistaviksi kuuluvien asioiden valmis-
telusta;

4) saamelaisten kulttuuri-itsehallinnosta ja
saamelaisasioiden yhteensovittamisesta;

5) ministeriön asiakirjahallinnosta, julkai-
sutoiminnasta, sisäisestä viestinnästä, kir-
jasto- ja muista tietopalveluista sekä hallin-
nonalan sisäisen viestinnän ja muiden tieto-
palveluiden ohjauksesta ja kehittämisestä;

6) Suomen säädöskokoelmasta, ministeri-
öiden määräyskokoelmista ja sähköisestä sää-
döstietopankista;

7) hallinnonalan yhteisestä henkilöstöhal-
linnosta ja henkilöstöraportoinnin kehittämi-
sestä;

8) ministeriön henkilöstön kehittämisestä
ja muusta henkilöstöhallinnosta sekä ministe-
riön ja sen alaisten eräiden virastojen virka-
ehtosopimustoiminnasta;

9) toimitiloista, hankintamenettelyistä ja
yhteisistä hankinnoista ministeriössä;

10) ministeriön turva-asioista ja muista vi-
rastopalveluista;

11) virkamatkoja koskevista hankinta-asi-
oista;

12) hallinnollisen tietoturvallisuuden ja
tietoaineistoturvallisuuden ohjauksesta, oh-
jeistamisesta ja kehittämisestä ministeriössä
ja hallinnonalalla.

26 §

Tietohallintoyksikön tehtävät

Tietohallintoyksikön tehtävänä on huoleh-
tia:

1) ministeriön ja hallinnonalan tietohallin-
tostrategian ja muiden yksikön tehtäväalaan
liittyvien strategisten linjausten valmistelusta;

2) valtion yhteisten informaatiotekniikan
linjausten, suositusten ja ohjeiden valmiste-
luun osallistumisesta sekä niiden soveltami-
sesta ministeriössä ja hallinnonalalla;

3) hallinnonalan yhteisistä tietohallinto-
hankkeista, tietohallinnon kokonaisarkkiteh-
tuurista ja merkittävistä tietoteknisistä han-
kinnoista;

4) ministeriön tietoteknisten tarpeiden sel-
vittämisestä ja palvelujen hankinnasta;

5) ministeriön ja hallinnonalan tekniseen
tietoturvallisuuteen liittyvästä ohjauksesta ja
kehittämisestä.

27 §

Tietohallintoyksikön hallinnonalaa koskevat
tehtävät

Tietohallintoyksikkö huolehtii Oikeushal-
linnon tietotekniikkakeskusta koskevista tu-
losohjaustehtävistä sekä koordinoi yhteis-
työssä osastojen ja talousyksikön kanssa Oi-
keusrekisterikeskuksen tulosohjauksen.

35 §

Tietohallintojohtajan tehtävät

Tietohallintojohtajan tehtävänä on:
1) johtaa ja kehittää tietohallintoyksikköä

ja huolehtia yksikön yhteistyöstä ministe-
riössä ja valtioneuvoston piirissä;

2) huolehtia tietohallinnon palvelutoimin-
nan ohjauksesta ja kehittämisestä ministeri-
össä ja hallinnonalalla;

3) huolehtia Oikeushallinnon tietotekniik-
kakeskuksen ja Oikeusrekisterikeskuksen oh-
jauksesta;

4) suorittaa ministerin ja kansliapäällikön
määräämät tehtävät.

Tietohallintojohtajan tehtäviin sovelletaan
muutoin, mitä 31 §:ssä säädetään osastopääl-
likön tehtävistä.
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50 §

Oikeushallinto-osaston osastopäällikön
ratkaisuvalta

Oikeushallinto-osaston osastopäällikkö rat-
kaisee:

1) osaston toimialaan kuuluvien tarkenta-
vien virkaehtosopimusten hyväksymisen sekä
virastopäälliköiden ja tuomareiden virkojen
palkkausta ja virkajärjestelyjä koskevat asiat;

2) osaston vastuualueiden muodostami-
sen;

3) Konkurssiasiamiehen toimiston, tuoma-
rinvalintalautakunnan ja oikeudenkäyntiavus-
tajalautakunnan oikeusministeriön ratkaista-
viksi säädetyt henkilöstöasiat noudattaen,
mitä asioiden ratkaisemisesta 62—66 §:ssä
säädetään;

4) korvausasiat osaston toimialalla, ei kui-
tenkaan 51 §:n 1 kohdassa tarkoitettua kor-
vausasiaa eikä ulosottotoimea koskevaa kor-
vausasiaa;

5) osaston toimialan koulutussuunnitel-
man hyväksymisen.

52 §

Oikeushallinto-osaston talous- ja henkilöstö-
hallintoyksikön päällikön ratkaisuvalta

Oikeushallinto-osaston talous- ja henkilös-
töhallintoyksikön päällikkö ratkaisee osaston
toimialaan kuuluvan viraston henkilöstön
palkkausta, virkajärjestelyjä ja muuta henki-
löstöhallintoa koskevan asian, siten kuin siitä
erikseen säädetään.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei kuiten-

kaan koske Konkurssiasiamiehen toimistoa,
tuomarinvalintalautakuntaa eikä oikeuden-
käyntiavustajalautakuntaa.

56 §

Hallintojohtajan ratkaisuvalta

Hallintojohtaja ratkaisee:
1) valtionavustusten myöntämisen, jollei-

vät ne ole periaatteellisesti tärkeitä tai kuulu
muulle osastolle;

2) Onnettomuustutkintakeskuksen, tieto-
suojavaltuutetun toimiston ja Oikeusrekisteri-
keskuksen oikeusministeriön ratkaistaviksi
säädetyt henkilöstöasiat noudattaen, mitä asi-
oiden ratkaisemisesta 62—66 §:ssä sääde-
tään;

3) ministeriön toimitilojen hankkimista,
varustamista ja kalustamista koskevat asiat,

4) ministeriön hankintamenettelyjä ja mi-
nisteriön yhteisiä hankintoja koskevat asiat;

5) yleistä hallintoa koskevat asiat, jos ky-
symys on usealle osastolle yhteinen ja merki-
tykseltään vähäinen.

61 §

Tietohallintojohtajan ratkaisuvalta

Tietohallintojohtaja ratkaisee asiat, jotka
koskevat ministeriön ja hallinnonalan yh-
teistä tietohallintoa, tietojenkäsittelyä, tieto-
liikennettä, teknistä tietoturvallisuutta ja säh-
köisen asioinnin yleistä kehittämistä.

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä huh-
tikuuta 2013.

Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2013

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Kansliapäällikkö Tiina Astola
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