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oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 2013

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksen

(110/2012) 17, 49, 51, 56, 59 ja 61 §, sellaisina kuin niistä ovat 17, 56 ja 61 § asetuksessa
232/2013 sekä 49 § asetuksessa 718/2012, seuraavasti:

17 §

Oikeushallinto-osaston tehtävät

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

tolaitoksen, julkisen oikeusaputoimen ja ylei-
sen edunvalvonnan sekä kuluttajariitalauta-
kunnan toimintaedellytyksistä ja strategisesta
suunnittelusta sekä tuomioistuinlaitoksen,
julkisen oikeusaputoimen ja yleisen edunval-
vonnan sekä kuluttajariitalautakunnan toi-
minnan ja henkilöstön 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 sekä kuluttajariitalautakunnan tietotek-
nisten tarpeiden selvittämisestä ja tietoteknis-
ten 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.

49 §

Osastopäällikön ja erillisen yksikön
päällikön ratkaisuvalta

Osastopäällikkö tai erillisen yksikön pääl-
likkö ratkaisee:



1) osastonsa tai yksikkönsä toimialan vi-
rastojen tulosohjausta koskevat asiat ottaen
huomioon 6 §:n säännökset;

2) osastonsa tai yksikkönsä toimialan ja-
kamattomia tai yhteisiin tehtäviin osoitettavia
määrärahoja koskevat asiat;

3) osastonsa tai yksikkönsä toimialan pal-
velusopimuksia koskevat asiat, jolleivät ne
kuulu apulaisosastopäällikön ratkaistaviin tai
niitä ei ole siirretty viraston ratkaistaviksi;

4) osastonsa tai yksikkönsä henkilöstöä
koskevat asiat siten kuin jäljempänä sääde-
tään;

5) lausunnon antamisen osastonsa tai yk-
sikkönsä toimialaan kuuluvassa asiassa, jollei
asia merkityksensä vuoksi kuulu ministerille;

6) toimialaansa kuuluvassa asiassa viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
annetun lain perusteella oikeusministeriölle
osoitetut asiakirjapyynnöt;

7) toimialansa virastojen toimitilojen
hankkimista ja ylläpitoa koskevat asiat sekä
hankejohtajan nimeämisen näitä koskeviin
hankkeisiin, jos toimitilan vuotuinen vuokra
ilman arvonlisäveroa on yli 200 000 euroa,
jollei asia kuulu merkityksensä vuoksi minis-
terille.

51 §

Oikeushallinto-osaston yksikön päällikön
ratkaisuvalta

Oikeushallinto-osaston yksikön päällikkö
ratkaisee, jollei toisin säädetä:

1) yksikön toimialaan kuuluvat lupa-asiat
ja kanteluasiat sekä korvausasiat, jos kor-
vausmäärä on enintään 20 000 euroa;

2) huomautuksen tai varoituksen antami-
sen yksikön toimialaan kuuluvan viraston
virkamiehelle, jonka ministeriö on nimittä-
nyt;

3) yksikön toimialaan kuuluvien lomak-
keiden ja muiden asiakirjojen kaavojen vah-
vistamisen;

4) tuomioistuinlaitoksen tai julkisen oi-
keusaputoimen ja yleisen edunvalvonnan toi-
mitilojen hankkimista ja ylläpitoa koskevat
asiat, jos toimitilan vuotuinen vuokra ilman
arvonlisäveroa on enintään 200 000 euroa,
jollei asia kuulu merkityksensä vuoksi minis-
terille.

56 §

Hallintojohtajan ratkaisuvalta

Hallintojohtaja ratkaisee:
1) Onnettomuustutkintakeskuksen, tieto-

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

2) ministeriön toimitilojen hankkimista,
varustamista ja kalustamista koskevat asiat;

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

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

5) sen lisäksi, mitä 49 §:n 7 kohdassa sää-
detään, toimialansa virastojen toimitilojen
hankkimista ja ylläpitoa koskevat asiat, jos
toimitilan vuotuinen vuokra ilman arvonlisä-
veroa on enintään 200 000 euroa, jollei asia
kuulu merkityksensä vuoksi ministerille.

59 §

Ratkaisuvalta demokratia-, kieli- ja
perusoikeusasioiden yksikössä

Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden
yksikön johtaja ratkaisee puoluelaissa tarkoi-
tettua puolueiden valvontaa sekä tilinpidon ja
varojen käytön tarkastamista koskevat asiat ja
valtionavustusten myöntämisen, jolleivät ne
ole periaatteellisesti tärkeitä tai kuulu muulle
osastolle.

Kansliapäällikkö voi määrätä yksikön esit-
telijän ratkaistavaksi valtiollisten vaalien,
kunnallisvaalien ja kansanäänestyksen toi-
meenpanossa oikeusministeriölle kuuluvat
teknisiä järjestelyjä koskevat asiat.

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.
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Tietohallintojohtaja ratkaisee myös sen li-
säksi, mitä 49 §:n 7 kohdassa säädetään, toi-
mialansa virastojen toimitilojen hankkimista
ja ylläpitoa koskevat asiat, jos toimitilan vuo-
tuinen vuokra ilman arvonlisäveroa on enin-

tään 200 000 euroa, jollei asia kuulu merki-
tyksensä vuoksi ministerille.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä mar-
raskuuta 2013.

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 2013

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Kansliapäällikkö Tiina Astola
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