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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lag om Rättsregistercentralen  

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I denna proposition föreslås det att det stif-

tas en lag om Rättsregistercentralen. Genom 
den föreslagna lagen upphävs den gällande 
lagen med samma namn. Syftet med den fö-
reslagna lagen är att genomföra en omorgani-
sering av informationsförvaltningstjänsterna 
inom justitieförvaltningen, vilket innebär en 
partiell sammanslagning av Rättsregistercen-
tralen och Justitieförvaltningens datateknik-
central.  

Till följd av organisationsförändringen ska 
Rättsregistercentralen utöver sina nuvarande 
uppgifter, det vill säga verkställigheten av 
förmögenhetsstraff och registerföringen inom 
justitieförvaltningen, svara för produktion 
och utveckling av informationssystemtjäns-
terna inom justitieministeriets förvaltnings-

område. Justitieförvaltningens datateknikcen-
tral ska svara för produktion av de grundläg-
gande informationstekniska tjänsterna inom 
justitieministeriets förvaltningsområde. 

Med undantag av de ändringar som gäller 
uppgiftsfördelningen mellan ämbetsverken 
och därmed också organisations- och led-
ningsstrukturen, ska regleringen till sitt inne-
håll i huvudsak motsvara den nuvarande. 
Den reglering som för närvarande gäller 
Rättsregistercentralen är på förordningsnivå 
och föreslås bli införd i den nya lagen.  

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2013 och avses bli behandlad i 
samband med den.  

Lagen avses träda i kraft den 1 april 2013.  

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
1  Inledning 

Kraven på effektivitet inom den offentliga 
förvaltningen växer under de närmaste åren, 
till följd av både befolkningens stigande me-
delålder och instabiliteten inom världseko-
nomin. Statsförvaltningens produktivitetsmål 
ställer betydande effektivitetskrav som kan 
uppfyllas exempelvis genom rationalisering 
och automatisering av viss myndighetsverk-
samhet. Förväntningarna när det gäller för-
kortade behandlingsprocesser, ökad elektro-
nisk kommunikation och en utveckling av 
kvaliteten på tjänsterna ställer krav på justi-
tieförvaltningsmyndigheternas informations-
system och informationsförvaltning.  

Enligt regeringsprogrammet 2011 är målet 
att samordna de branschoberoende uppgifter-
na vid statens IKT1-servicecentraler. Enligt 
justitieministeriets informationsförvaltnings-
strategi 2012–2017 är målet för informa-
tionsförvaltningen att utvecklas till en effek-
tiv del av ämbetsverkens verksamhet. Mål-
bilden är att informationsförvaltningen kän-
ner målen för kärnverksamheten och främjar 
resultatrik verksamhet, rättsskydd och rätts-
säkerhet i ett nära samarbete med beställar-
organisationerna, dvs. förvaltningsområdets 
ämbetsverk. Samtidigt ska informationsför-
valtningen på ett sakkunnigt, högklassigt och 
kostnadseffektivt sätt producera sådana in-
formationstekniska tjänster som motsvarar 
förvaltningsområdets behov.  

Justitieförvaltningens datateknikcentral 
producerar för närvarande alla IKT-tjänster 
för justitieministeriets förvaltningsområde. 
Inom datateknikcentralens tjänsteproduktion 
kan särskiljas de två delområden som nämns 
i ministeriets informationsförvaltningsstrate-
gi. Målen för dessa delområden skiljer sig 
från varandra. För det första ska centralen 
producera så kallade grundläggande informa-
tionstekniska tjänster, t.ex. upphandling av 
arbetsstationer, webbtjänster samt utbildning 

                                                 
1  IKT är en förkortning för informations- och 
kommunikationsteknik, på engelska ICT (Infor-
mation and Communications Technology). 

som ansluter sig till dessa tjänster. Målet för 
produktionen av dessa tjänster är en kost-
nadseffektiv IKT-verksamhet. För det andra 
ska centralen producera informationssystem-
tjänster. Målet för denna servicehelhet är en 
effektiv verksamhet med ett ökat inflytande 
inom organisationerna snarare än en maxi-
malt kostnadseffektiv IKT-verksamhet.  

Mot den ovannämnda strategiska bakgrun-
den har en arbetsgrupp som tillsattes av justi-
tieministeriet i maj 2012 gett sitt betänkande 
(OMTH 27/2012) om en omorganisering av 
produktionen av informationsförvaltnings-
tjänster inom justitieministeriets förvalt-
ningsområde. Utifrån det förslag som justi-
tieministeriet berett och som legat som grund 
för tillsättandet av en arbetsgrupp, har ar-
betsgruppen i sitt betänkande beslutat föreslå 
att om produktionen av informationsförvalt-
ningstjänster omorganiseras ska produktio-
nen delas mellan två separata ämbetsverk, 
dvs. Justitieförvaltningens datateknikcentral 
och Rättsregisterscentralen. Enligt förslaget 
ska tjänsterna fördelas så att Justitieförvalt-
ningens datateknikcentral också i fortsätt-
ningen sköter anskaffning och underhåll av 
grundläggande informationsteknik, medan 
uppgifter i anslutning till utvecklande och 
upprätthållande av informationssystem över-
förs till Rättsregistercentralen.  

Avsikten är att i enlighet med arbetsgrup-
pens förslag genomföra omorganiseringen av 
Justitieförvaltningens datateknikcentral och 
Rättsregistercentralen genom den lag och de 
förordningsändringar som föreslås i denna 
proposition.  

 
2  Nuläge 

2.1 Lagstiftning och praxis 

Rättsregistercentralen 

Rättsregistercentralen inrättades 1996 ge-
nom lagen om rättsregistercentralen 
(1287/1995). Rättsregistercentralens verk-
samhet regleras också genom förordningen 
om rättsregistercentralen (98/1996). Dessut-
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om finns det i arbetsordningen bestämmelser 
om organiseringen av arbetet vid Rättsregis-
tercentralen.  

Bestämmelser om Rättsregistercentralens 
uppgifter finns i lagens 1 §. Enligt paragrafen 
är Rättsregistercentralen för det första regis-
teransvarig för de register och informations-
system som finns inom justitieförvaltningen 
och förmedlar information från justitieför-
valtningsmyndigheterna till andra myndighe-
ter. För det andra sköter Rättsregistercentra-
len verkställingheten av böter, förverkande-
påföljder och avgifter samt för statens talan i 
dessa ärenden. För det tredje kan Rättsregis-
tercentralen för enheter inom justitieministe-
riets förvaltningsområde sköta registerfö-
ringen i fråga om register som används för 
forskningsändamål. Den sistnämnda be-
stämmelsen gör det möjligt för Rättsregister-
centralen att på uppdrag av t.ex. Rättspolitis-
ka forskningsinstitutet sköta uppgifter som 
gäller registerföringen i fråga om register 
som används för forskningsändamål vid in-
stitutet.  

Rättsregistercentralens uppgifter regleras 
inte bara i den allmänna lagen utan också i 
ett flertal andra lagar. I lagstiftningen om oli-
ka register finns närmare bestämmelser om 
Rättsregistercentralens ansvar för registerfö-
ringen och skyldighet att lämna ut uppgifter. 
Exempel på register som Rättsregistercentra-
len för är straff-, bötes-, kungörelse-, när-
ingsförbuds-, konkurs- och företagssane-
ringsregistret samt skuldsaneringsregistret. 
Rättsregistercentralen är också registeransva-
rig enligt lagen om justitieförvaltningens 
riksomfattande informationssystem 
(372/2010).  

Också Rättsregistercentralens verkställig-
hetsuppgifter baserar sig på ett flertal särskil-
da bestämmelser, såsom lagen om verkstäl-
lighet av böter (672/2002) och den statsråds-
förordning som utfärdats med stöd av lagen 
(782/2002). Rättsregistercentralen verkställer 
med stöd av strafflagen (39/1889) vissa böter 
och förverkandepåföljder samt andra ersätt-
ningar till staten. Rättsregistercentralen är 
också enligt många andra lagar ansvarig för 
verkställigheten av vissa ordnings- och på-
följdsavgifter. 

Rättsregistercentralen lyder under justitie-
ministeriet och omfattas av dess resultatstyr-

ning. Centralen täcker en del av sina kostna-
der med hjälp av myndighetsprestationer, 
dvs. i praktiken genom de avgifter som tas ut 
för utlämnande av registeruppgifter. I övrigt 
är ämbetsverket bruttobudgeterat.  

Rättsregistercentralen är när det gäller 
myndighetsuppgifterna uppdelad i en verk-
ställighetsenhet och en registerenhet. Dessut-
om finns det vid ämbetsverket enheter för ut-
vecklingsservice och förvaltningsservice. 
Rättsregistercentralen leds av en direktör. 
Rättsregistercentralens enheter leds av 
branschdirektörer, enheten för utvecklings-
service leds av en biträdande direktör och 
förvaltningsenheten av en byråchef. Sam-
manlagt 56 personer arbetar vid Rättsregis-
tercentralen. Av dessa har 54 personer ordi-
narie tjänst och två personer sköter tidsbund-
na uppgifter.  

Rättsregistercentralen finns i Tavastehus.  
 

Justitieförvaltningens datateknikcentral 

Justitieförvaltningens datateknikcentral har 
inrättats genom statsrådets förordning 
(1035/2005) som trädde i kraft vid ingången 
av 2006. Dessutom finns det i centralens ar-
betsordning bestämmelser om organiseringen 
av arbetet.  

Enligt 2 § i förordningen producerar Justi-
tieförvaltningens datateknikcentral för mini-
steriet och ämbetsverken inom förvaltnings-
området samt för andra statliga ämbetsverk 
datatekniska utvecklings-, sakkunnig-, pro-
duktions-, upphandlings- och stödtjänster 
som stöder verksamhetsprocesserna och ut-
vecklandet av dessa. Datateknikcentralen 
producerar själv de tjänster som behövs eller 
skaffar dem hos andra tjänsteproducenter en-
ligt vad som överenskommits i serviceavta-
len.  

Justitieförvaltningens datateknikcentral hör 
till justitieministeriets förvaltningsområde 
och producerar som ett självständigt ämbets-
verk alla IKT-tjänster för förvaltningsområ-
det. Produktionen av tjänster baserar sig på 
de serviceavtal som centralen årligen ingår 
med beställarorganisationerna, dvs. ämbets-
verken inom förvaltningsområdet eller aktö-
rer som representerar dem. Datateknikcentra-
len omfattas av justitieministeriets resultat-
styrning. Centralen är nettobudgeterad och 
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tar ut av beställarna kostnaderna för produk-
tionen av tjänsterna.  

Justitieförvaltningens datateknikcentral är 
indelad i en infrastruktur-, projekt-, kundser-
vice- och tillämpningsenhet. Dessutom ingår 
ledning, förvaltning och informationssäker-
het separat i organisationen. Ämbetsverket 
leds av en direktör. Centralen har dessutom 
en förvaltningschef. Personalen vid Justitie-
förvaltningens datateknikcentral uppgår till 
114 personer. Av dessa sköter 16 personer 
tidsbundna uppgifter. Justitieförvaltningens 
datateknikcentral finns i Tavastehus, men 
centralen har också en regional organisation. 
De personer som ingår i den är placerade vid 
olika ämbetsverk inom förvaltningsområdet.  

 
2.2 Bedömning av nuläget 

Sambandet mellan resultatstyrningen och 
kundstyrningen inom informationsförvalt-
ningen är för närvarande oklart. Dessutom är 
den gemensamma målbilden för informa-
tionsförvaltningen och förvaltningsområdet 
bristfällig. Informationsförvaltningen har i 
hög grad setts som en separat helhet, inte 
som en integrerad del av utvecklandet av 
förvaltningsområdet.  

Till följd av den kraftiga centraliseringen 
av tjänsteproduktionen har informationsför-
valtningen inom justitieministeriets förvalt-
ningsområde starkt fokuserat på att förbättra 
IKT-verksamhetens kostnadseffektivitet, 
t.o.m. på bekostnad av verksamhetens funk-
tionella effektivitet. Kostnaderna för förvalt-
ningsområdets informationsteknik hör också 
till de lägsta inom statsförvaltningen, räknat 
per arbetsstation. Med föråldrade informa-
tionssystem har dock inte en effektivisering 
av myndighetsverksamheten lyckats i någon 
högre grad. 

Det kan allmänt konstateras att informa-
tionsförvaltning av hög kvalitet skapar ett 
mervärde för organisationerna på två sätt, 
dels genom att öka informationshanteringens 
egen effektivitet, dels genom att öka effekti-
viteten för organisationernas kärnfunktioner. 
Informationstekniken har blivit en integrerad 
del av ämbetsverkens dagliga verksamhet. 
De tilläggsinvesteringar som hänför sig till 
rutinfunktionerna är inte nödvändigtvis pro-
duktiva, utan nya värden skapas genom att 

effektivisera den informationstekniska funk-
tionen i sig. 

Med hjälp av innovationer som gäller in-
formationsbehandlingen kan organisationer-
nas verksamhet göras effektivare. För att 
kunna utnyttja dessa innovationer krävs dock 
en arbetsmodell som baserar sig på en ut-
veckling av organisationernas kärnverksam-
het, i stället för en verksamhetsmodell som 
betonar informationsteknikens kostnadsef-
fektivitet. Utvecklingsprojekt av detta slag är 
investeringar där avsikten främst är att skapa 
funktionell effektivitet i stället för kostnads-
effektiva informationstekniska lösningar.  

Verksamheten vid statens servicecentraler 
grundar sig vanligen på en kostnadseffektivi-
tet som skapas genom en samordning av 
kunnande och volymfördelar, även om de 
tjänster som produceras har olika utgångs-
punkt och skulle förutsätta produktionsmo-
deller av olika slag. Standardiserade grund-
läggande informationstekniktjänster används 
i stor utsträckning över organisationsgränser-
na, medan informationssystemen vanligen 
ingår i kärnverksamheten för en specifik or-
ganisation. Grundläggande informationstek-
niska tjänster som är nödvändiga för alla or-
ganisationer och som är lätta att standardisera 
kan också produceras till standardkvalitet, 
medan utvecklandet av de tjänster som syftar 
till att skapa effektivare kärnverksamheter 
inom organisationerna förutsätter starkt 
strukturellt samarbete mellan den informa-
tionstekniska servicefunktionen och bestäl-
larorganisationerna, i stället för en betoning 
av volymfördelarna. 

I informationsförvaltningsstrategin för för-
valtningsområdet betonas att beställarkompe-
tensen ska utvecklas, men också att bestäl-
larna själva inte ska vara tvungna att skaffa 
informationstekniskt kunnande. En utmaning 
i den nuvarande verksamhetsmodellen har 
varit att informationen mellan sektorledning-
en som betalar för tjänsterna och Justitieför-
valtningens datateknikcentral som producerar 
tjänsterna inte har förmedlats tillräckligt ex-
akt och i tillräcklig utsträckning, trots ett fler-
tal samarbetsorgan. Utmaningen när det gäll-
er informationsgången har delvis berott på 
den kunskapsklyfta som finns mellan exper-
terna på informationsteknik och personalen 
vid ämbetsverken inom förvaltningsområdet. 
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3  Målsättning och de vikt igaste  
förs lagen 

3.1 Målsättning 

I informationsförvaltningsstrategin betonas 
den roll informationsbehandlingen har för 
organisationernas kärnverksamhet. Informa-
tionsförvaltningens mål har också angetts 
vara att utveckla informationsbehandlingen 
som en del av utvecklingen av organisatio-
nernas verksamhet. 

Målsättningen med propositionen är att 
föra utvecklingen av informationsbehand-
lingen närmare den utveckling som sker 
inom ämbetsverkens kärnverksamhet. Avsik-
ten med reformen är att öka den växelverkan 
mellan kärnverksamheten och informations-
förvaltningen som är av stor vikt för utveck-
lingen av verksamheten vid förvaltningsom-
rådets ämbetsverk. Syftet är att funktionerna 
inom informationssystemen ska kunna kon-
centrera sig på att skapa funktionell effektivi-
tet, medan de funktioner som ansvarar för in-
formationstekniken i stället ska försöka ska-
pa en kostnadseffektiv IKT-verksamhet.  

Avsikten är dessutom att genom de före-
slagna ändringarna förbereda den samord-
ning av statens branschoberoende IKT-
tjänster som nämns i regeringsprogrammet 
och säkra att förvaltningsområdets behov av 
informationsteknik också i fortsättningen 
fylls. Det är också viktigt att den erfarenhet 
och det kunnande som finns inom förvalt-
ningsområdet även i fortsättningen ska kunna 
utnyttjas inom statsförvaltningen i så stor ut-
sträckning som möjligt. Avsikten är att skapa 
strukturer som främjar samordnandet.  

Syftet med förslaget är också att främja 
personalens ställning och att öka karriärvä-
garna. Avsikten är att omfördelningen av 
funktionerna också ska ha en positiv inver-
kan på arbetsklimatet i båda organisationer-
na.  

Den föreslagna ändringen gör det möjligt 
för ämbetsverken att koncentrera sig på olika 
uppgifter. Med hjälp av en klar uppgiftsför-
delning är det lättare för ämbetsverken att ut-
veckla den egna verksamheten och ledningen 
av organisationerna blir klarare. Ledningen 
för Justitieförvaltningens datateknikcentral 
kan koncentrera sig på informationstekniken 

och utvecklandet av den som en del av ut-
vecklingen av den gemensamma grundläg-
gande informationstekniken inom staten. 
Ledningen för Rättsregistercentralen kan åter 
koncentrera sig på informationshanteringen, 
informationsstyrningen och på utvecklandet 
av dessa funktioner.  

Avsikten är att genom ändringen öka kun-
skaperna i informationsförvaltning både när 
det gäller informationsteknik och applika-
tions- och informationshanteringstjänster. 
Kärnkompetensen för Justitieförvaltningens 
datateknikcentral ska enligt förslaget vara 
upphandling av informationstekniska stan-
dardtjänster och de processer för produktio-
nen som hänför sig till dem. Rättsregistercen-
tralen ska åter koncentrera sitt kunnande på 
genomförande av informationssystemprojekt, 
stöd vid ibruktagande och användning av in-
formationssystem samt på handledning och 
anskaffningar i samband med upphandlingen. 
Rättsregistercentralens nuvarande ansvar för 
registerföringen och myndighetsuppgifterna i 
anslutning till verkställigheten av påföljder 
kvarstår oförändrade.  

 
3.2 De viktigaste förslagen 

I propositionen föreslås det att produktio-
nen av informationsförvaltningstjänster inom 
justitieministeriets förvaltningsområde ska 
omorganiseras och fördelas mellan två äm-
betsverk så att vissa tjänster som för närva-
rande hör till Justitieförvaltningens datatek-
nikcentral överförs till Rättsregistercentralen. 

I praktiken innebär detta att det till Rättsre-
gistercentralen överförs uppgifter som gäller 
informationssystemen, produktionen och ut-
vecklingen av tjänster i samband med uppgif-
terna samt administrativa uppgifter med an-
knytning till informationssystemen. Dessut-
om ska de personer som sköter uppgifterna 
förflyttas. Kärnfunktionernas effektivitet 
inom förvaltningsområdet ska prioriteras. 
Detta mål ska uppnås genom växelverkan 
med förvaltningsområdets ämbetsverk. Rätts-
registercentralen ska sålunda fokusera på 
sina nuvarande uppgifter som gäller register-
föring och verkställighet och dessutom på att 
främja den funktionella effektiviteten hos 
förvaltningsområdets ämbetsverk genom att 
utveckla den allmänna informationshanter-
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ingen, informationsstyrningen och informa-
tionssystemen.  

Efter omstruktureringen ska Justitieförvalt-
ningens datateknikcentral fokusera på att 
producera sådana grundläggande informa-
tionstekniska tjänster som krävs för förvalt-
ningsområdets verksamhet. Kostnadseffekti-
vitet och informationsteknik av hög kvalitet 
ska prioriteras inom verksamheten.  

För att genomföra omorganiseringen av 
produktionen av tjänster föreslås det en ny 
lag om Rättsregistercentralen. Innehållet i 
den nya lagen ska i huvudsak motsvara den 
gällande lagen, med undantag av den nya 
uppgift som Rättsregistercentralen får genom 
reformen och de strukturella förändringarna 
till följd av denna uppgift. Bestämmelser om 
den uppgift i samband med informationssy-
stemtjänsterna som överförs på Rättsregister-
centralens ansvar ingår i 1 § 1 mom. 4 punk-
ten i lagen.  

Det föreslås dessutom att det i den nya la-
gen tas in de paragrafer som nu ingår i för-
ordningen om rättsregistercentralen. I dessa 
paragrafer finns bestämmelser om organisa-
tion, ledning, behörighetsvillkor, utnämning 
och beslutanderätt i fråga om Rättsregister-
centralen. Rättsregistercentralen är ett organ 
inom statsförvaltningen som utövar offentlig 
makt, och de allmänna grunderna för centra-
len ska därför enligt 119 § 2 mom. i grundla-
gen regleras genom lag. Det är därför moti-
verat att lyfta upp regleringen på lagnivå.  

Innehållet i de bestämmelser som tas in i 
den nya lagen motsvarar i hög grad innehål-
let i gällande lag och förordning. Den nya 
uppgiften för dock med sig ändringar i äm-
betsverkets organisationsstruktur och därmed 
i ämbetsverkets ledning och i behörighets-
villkoren för personer i ledande ställning I 
propositionen föreslås det att behörighets-
villkoren för personer i ledande ställning vid 
Rättregistercentralen ska ändras så att också 
personer som avlagt någon annan högre hög-
skoleexamen än juridisk examen kan vara di-
rektör för ämbetsverket och chef för en verk-
samhetsenhet, dvs. biträdande direktör eller 
branschdirektör. Detta är nödvändigt med 
beaktande av att informationssystemtjänster-
na kommer att omfatta åtminstone hälften av 
Rättsregistercentralens tjänster. Dessutom 
preciseras behörighetsvillkoren för Rättsre-

gistercentralens direktör så att de motsvarar 
de allmänna urvalskriterierna för personer i 
ledande ställning. 

Förslaget gör det möjligt för Rättsregister-
centralen att i framtiden fungera som regis-
teransvarig för alla ämbetsverk inom justi-
tieministeriets förvaltningsområde, medan 
den nuvarande regleringen endast möjliggör 
ansvar för justitieförvaltningsmyndigheternas 
informationssystem och register. Genom för-
ändringen ska dock inte i detta skede uppgif-
terna för Rättsregistercentralen ökas, utan de 
register och informationssystem som hör till 
centralens ansvarsområde ska också i fort-
sättningen bestämmas med stöd av special-
lagstiftning.  

Genom den nya lagen upphävs lagen om 
rättsregistercentralen från 1995 samt den för-
ordning som utfärdats med stöd av lagen. 

För Justitieförvaltningens datateknikcentral 
innebär organisationsförändringen att centra-
len inte längre sköter underhålls- och utveck-
lingsuppgifter i anslutning till informations-
förvaltningen och informationssystemen. 
Den ska i fortsättningen koncentrera sig på 
att producera grundläggande informations-
tekniska tjänster. Ändringen genomförs på 
författningsnivå genom nödvändiga ändring-
ar i statsrådsförordningens 2 § om datatek-
nikcentralens uppgifter.  

I praktiken genomförs reformen så att de 
personer inom Justitieförvaltningens datatek-
nikcentral som sköter uppgifter som överförs 
till Rättsregistercentralen förflyttas till Rätts-
registercentralen. Ämbetsverkens organisa-
tion ska byggas upp från grunden och chefs-
tjänsterna vid båda ämbetsverken ska, med 
undantag av tjänsterna inom den högsta led-
ningen, tillsättas enligt den nya organisa-
tionsstrukturen.  

 
4  Proposi t ionens konsekvenser 

4.1 Ekonomiska konsekvenser 

Propositionen har inga betydande konse-
kvenser för kostnaderna för produktionen av 
tjänster inom informationsförvaltningen. I 
propositionen omorganiseras ämbetsverkens 
nuvarande uppgifter. Inga uppgifter skapas 
eller slopas. Avsikten är inte att åstadkomma 
besparingar utan att öka effektiviteten hos 
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tjänsteproduktionen, som har begränsade re-
surser.  

IKT-utgifterna ska efter reformen fördelas 
så att 60 procent, dvs. cirka 27,5 miljoner 
euro enligt budgetpropositionen 2013, hän-
förs till Rättsregistercentralen och 40 procent 
(enligt budgetpropositionen cirka 17 miljoner 
euro) till Justitieförvaltningens datateknik-
central. Det är nödvändigt att också i fort-
sättningen reservera resurser för att utveckla 
verksamheten vid båda organisationerna, 
men dessa resurser skulle i vilket fall som 
helst behövas, oberoende av omorganisering-
en. Det är därmed fråga om en ren omfördel-
ning av funktioner och kostnader i anslutning 
till funktionerna och reformen kommer inte 
att ha betydande ekonomiska konsekvenser  

Eftersom de medel som inom förvaltnings-
området används för informationsförvaltning 
är budgeterade på moment för beställarna, 
förutsätter organisationsförändringen inga 
ändringar i budgetplaneringen. Justitieför-
valtningens datateknikcentral fakturerar nu-
mera beställarna och bokför under beställar-
momenten de fakturor som hänför sig till be-
ställarna. I fortsättningen ska båda ämbets-
verken gå till väga på detta sätt när det gäller 
informationsförvaltningstjänsterna. I fråga 
om myndighetsverksamheten ska Rättsregis-
tercentralen på samma sätt som för närvaran-
de vara delvis nettobudgeterad och delvis 
bruttobudgeterad.  

 
4.2 Konsekvenser för myndigheternas 

verksamhet 

Syftet med ändringen är ett tydligare ledar-
skap, vilket beräknas effektivisera ämbets-
verkens verksamhet. Därmed används infor-
mationsförvaltningens ringa resurser effekti-
vare och på ett mera verkningsfullt sätt. Det 
är klart att det efter omorganiseringen behövs 
resurser i båda ämbetsverken för att genom-
föra ändringen och efter det för att utveckla 
verksamheten. Detta kan särskilt i början av 
ändringsfasen tillfälligt försvaga organisatio-
nernas produktivitet. 

Den jämnare fördelningen av verksamheten 
mellan två organisationer ökar i viss mån be-
hovet av administrativt arbete. Den planerade 
ändringen leder inte till sådana nya förvalt-
ningsuppgifter som inte för närvarande sköts, 

men den nuvarande interna förvaltningen vid 
ämbetsverken är ytterst lätt. En större organi-
sation förutsätter också att förvaltningsfunk-
tionen vid Rättsregistercentralen stärks. Nya 
uppgifter till följd av bl.a. nettobudgetering-
en är de planeringsuppgifter som gäller verk-
samheten och ekonomin och som hänför sig 
till informationssystemen och faktureringen 
av beställarsektorerna. 

 
4.3 Konsekvenser för personalen 

Reformen har naturligtvis följder för per-
sonalen. Ändringen berör framför allt den del 
av personalen vid Justitieförvaltningens data-
teknikcentral vars uppgifter och tjänster 
överförs till Rättsregistercentralen. Det har 
uppskattats att antalet tjänster som ska över-
föras är cirka 60, vilket motsvarar över hälf-
ten av personalen vid Justitieförvaltningens 
datacentral. De personer som utnämnts till 
tjänster som överförs ska förflyttas till mot-
svarande tjänster vid Rättsregistercentralen. 
Förflyttningarna genomförs i enlighet med 
statstjänstemannalagens (750/1994) nya be-
stämmelser om omstrukturering av funktio-
ner inom statsförvaltningen som trädde i 
kraft vid ingången av 2012.  

Avsikten är således att den personal som i 
huvudsak sköter de uppgifter som överförs 
till Rättsregistercentralen förflyttas tillsam-
mans med uppgifterna. Personerna och de 
uppgifter som personerna sköter förflyttas 
genom en överföring av tjänster och i huvud-
sak med nuvarande befattningsbeskrivningar. 
Överföringen ska i regel inte påverka tjänste- 
eller anställningsförhållanden eller villkoren 
för dem. Avsikten är att tjänste- och anställ-
ningsförhållanden för viss tid ska omvandlas 
till ordinarie i samband med överföringen, 
om uppgiften när överföringen genomförs är 
av varaktig karaktär. Detta ska dock inte in-
verka på den inhyrda arbetskraftens ställning.  

Efter sammanslagningen kan det finnas 
överlappande tjänster eller uppgifter vid 
Rättsregistercentralen. Detta torde gälla che-
ferna på mellannivån, dvs. Rättsregistercen-
tralens branschdirektörer, biträdande direktö-
ren och byråchefen i egenskap av chef för en 
enhet samt vid Justitieförvaltningens data-
teknikcentral de personer i motsvarande 
ställning som fungerar som chefer för enheter 
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där uppgifterna överförs till Rättsregistercen-
tralen. Eftersom organisationsstrukturen för 
båda ämbetsverken ändras ska uppgifterna 
för verksamhetsenheterna och antalet enheter 
vid ämbetsverken ses över. Därför anses det 
ändamålsenligt att också tjänsterna som chef 
för olika verksamhetsenheter tillsätts på nytt 
utgående från den nya organisationsstruktu-
ren och lediganslås internt inom de båda äm-
betsverken.  

Eftersom det är fråga en omorganisering av 
uppgifter och förpliktelser är inga arbetsplat-
ser hotade. Arrangemanget skapar inte ett 
behov av nya uppgifter, förutom eventuellt i 
fråga om administrativt stöd. Genom en or-
ganisatorisk indelning av produktionen av 
tjänster i enheter som är beroende av och i 
enheter som är oberoende av justitieministe-
riets förvaltningsområde, skapas på lång sikt 
nya utvecklings- och karriärmöjligheter för 
olika personalgrupper.  

 
5  Beredningen av proposit ionen 

Regeringspropositionen har beretts vid ju-
stitieministeriets justitieförvaltningsavdel-
ning och behandlats i den arbetsgrupp som 
den 29 maj 2012 tillsattes  för omorganise-
ringen av produktionen av informationsför-
valtningstjänster inom förvaltningsområdet 
(OM 2/041/2012). I arbetsgruppen fanns re-
presentanter för ledningen vid de båda äm-
betsverk som berördes av reformen och för 
ämbetsverkens personal genom arbetstagar-
organisationerna (Förbundet för den offentli-
ga sektorn och välfärdsområdena JHL rf, 
Förhandlingsorganisationen för offentliga 
sektorns utbildade FOSU rf och Löntagaror-
ganisationen Pardia rf) samt representanter 
för olika avdelningar vid justitieministeriet.  

Propositionen grundar sig på de mål som i 
regeringsprogrammet uppställts för utveck-
landet av informationsförvaltningen, på IT-
strategin för justitieministeriets förvaltnings-
område för åren 2012–2017 (OMTH 7/2012) 
och på det arbete som utgående från dessa 
mål utförts i arbetsgruppen (OMTH 
27/2012).  

Utlåtanden om utkastet till proposition har 
begärts av finansministeriet och av förvalt-
ningsområdets centrala förvaltningsmyndig-

heter, dvs. av Brottspåföljdsmyndigheten, 
Riksåklagarämbetet och Riksfogdeämbetet. 
Vid beredningen av propositionen har också 
Justitieförvaltningens datateknikcentral och 
Rättsregistercentralen hörts. 

Riksåklagarämbetet har i sitt utlåtande un-
derstött reformen. Det har konstaterat att det 
med tanke på verksamheten vid ämbetsver-
ken är av största vikt att ärendebehandlings-
systemen fungerar. Därför har riksåklagar-
ämbetet ansett det viktigt att understöda att 
utvecklandet av dessa system koncentreras 
till Rättsregistercentralen som redan sedan 
tidigare har ett kunnande som ansluter sig till 
brottmål, vilket krävs för att kunna utveckla 
de system som tjänar denna process. Riks-
åklagarämbetet har också betonat betydelsen 
av kompatibilitet i fråga om polismyndighe-
ternas och åklagarmyndigheternas data- och 
ärendebehandlingssystem och vikten av sam-
arbete mellan de myndigheter som utvecklar 
dessa system. Dessutom har Riksåklagaräm-
betet ansett det vara viktigt att ansvaret för 
registerföringen inom förvaltningsområdet 
koncentreras till Rättsregistercentralen.  

Också Riksfogdeämbetet har ansett att re-
formen är motiverad, så länge som det garan-
teras att informationssystemtjänsterna inom 
ansvarsområdet förblir en del av justitiemini-
steriets förvaltningsområde. Riksfogdeämbe-
tet har konstaterat att informationssystemen 
för utsökningen är omfattande och funktio-
nellt avancerade. Utsökningsväsendet är be-
roende av att informationssystemen fungerar 
och det är därför ytterst viktigt att den sak-
kunniga personal som sköter informations-
tekniken hålls kvar och att resurserna tryggas 
med tanke på framtiden.  

Finansministeriet har framfört vissa an-
märkningar som gäller paragraferna. Polis-
styrelsen och Brottspåföljdsmyndigheten har 
meddelat att de inte har något att yttra sig om 
i ärendet.  

 
6  Samband med andra proposi t io -

ner 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2013 och avses bli behandlad i 
samband med den.  
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DETALJMOTIVERING 

 
1  Lagförslag 

Innehållet i den föreslagna lagen motsvarar 
i rätt hög grad den gällande lagen om Rätts-
registercentralen samt den förordning som 
utfärdats med stöd av den. Enligt förslaget 
upphävs dessa genom den nya lagen. Därför 
har avsikten varit att i detaljmotiveringen 
främst ta upp de huvudsakliga skillnaderna 
mellan de nuvarande bestämmelserna och 
den föreslagna lagen.  

1 §. Rättsregistercentralen. I paragrafen 
ska såsom för närvarande finnas bestämmel-
ser om Rättsregistercentralens administrativa 
ställning som ett ämbetsverk underställt justi-
tieministeriet samt om Rättsregistercentra-
lens uppgifter. Paragrafens 1 mom. 1-3 punk-
ten motsvarar de gällande bestämmelserna. I 
4 punkten föreskrivs om Rättsregistercentra-
lens nya uppgift i samband med informa-
tionssystemtjänsterna. I 1 punkten finns be-
stämmelser om Rättsregistercentralens upp-
gift som registeransvarig för informationssy-
stemen och registren inom justitieministeriets 
förvaltningsområde. Paragrafens ordalydelse 
ska ändras jämfört med den nuvarande så att 
det i framtiden ska kunna vara möjligt för 
Rättsregistercentralen att vara registeransva-
rig för alla register vid ämbetsverken inom 
justitieministeriets förvaltningsområde. För 
närvarande är det enligt bestämmelsens orda-
lydelse möjligt att vara registeransvarig för 
justitieförvaltningsmyndigheterna. Frågan 
om vilka system och register som ska omfat-
tas av uppgiften ska såsom för närvarande 
avgöras enligt de lagar och förordningar som 
gäller dem. Genom den aktuella lagstiftning-
en varken ändras eller ökar därmed Rättsre-
gistercentralens uppgifter i fråga om registe-
ringföringen. 

I 2 punkten finns bestämmelser om Rätts-
registercentralens verkställighetsuppgifter 
som motsvarar bestämmelserna enligt gäl-
lande lag. På det sätt som konstateras i den 
allmänna motiveringen har det likaså i speci-
allagar mera exakt föreskrivits om verkstäl-
lighetsuppgifternas innehåll.  

Momentets 3 punkt motsvarar till sitt inne-
håll det nuvarande 3 mom. Enligt denna 
punkt ska Rättsregistercentralen på uppdrag 
av enheter inom förvaltningsområdet sköta 
registerföringen i fråga om register som an-
vänds för forskningsändamål. Av lagtekniska 
skäl ska bestämmelsen tas in i samma för-
teckning som de andra uppgifterna. Trots att 
bestämmelsens ordalydelse därför i viss mån 
ändras är avsikten inte att ändra uppgiftens 
innehåll. Denna uppgift har lagts till genom 
lag 410/2010, eftersom det har ansetts nöd-
vändigt av tydlighetsskäl och eftersom det 
tryggar registerföringen av exempelvis de re-
gister som Rättspolitiska forskningsinstitutet 
behöver.  

I 4 punkten finns bestämmelser om Rätts-
registercentralens nya uppgift som en följd 
av omorganiseringen av informationsförvalt-
ningstjänsterna. Enligt den ska Rättsregister-
centralen sköta underhåll och utveckling av 
informationssystemen vid förvaltningsområ-
dets ämbetsverk. Detta innebär i praktiken att 
Rättsregistercentralen ska ansvara för utveck-
ling, underhåll och stöd för informationssy-
stem och program inom förvaltningsområdet, 
utbildning i samband med systemen och pro-
grammen samt för tekniskt stöd vid ibrukta-
gande av system och program. Rättsregister-
centralen ska dessutom sköta upphandlingen 
av system och systemarbetet. Till Rättsregis-
tercentralens uppgifter hör också att förvalta 
systemen och att erbjuda tjänster genom 
kundservicechefer. Centralen ska också i 
samarbete med ministeriets informationsför-
valtning och verksamhetssektorer producera 
projekttjänster i samband med informations-
systemen och utveckla förvaltningsområdets 
funktionella helhetsarkitektur samt informa-
tionssäkerheten för systemen. Till Rättsregis-
tercentralen överförs också till följd av den 
nya uppgiften sådana administrativa stöd-, 
ekonomi- och planeringsuppgifter som hän-
för sig till den nya uppgiften. För att konkre-
tisera den eftersträvade växelverkan mellan 
den som tillhandahåller informationstjänster 
och förvaltningsområdets ämbetsverk, tas det 
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in i bestämmelsen ett omnämnande om att 
Rättsregistercentralen samarbetar med för-
valtningsområdets ämbetsverk. Närmare be-
stämmelser om de informationssystem som 
hör till Rättsregistercentralens ansvarsområ-
de och uppgifter i samband med dem ingår i 
serviceavtalen. 

Dessutom ska det i 2 mom. tas in ett om-
nämnande om att Rättsregistercentralen pro-
ducerar tjänsterna antingen själv eller skaffar 
dem hos andra tjänsteproducenter. Detta om-
nämnande ingår för närvarande i statsrådets 
förordning om Justitieförvaltningens data-
central.  

2 §. Ledning och organisation. I paragrafen 
sammanslås 1 och 2 § i den gällande förord-
ningen om Rättsregistercentralen.  

I 1 mom. föreskrivs att Rättsregistercentra-
len ska ledas av en direktör. Direktören sva-
rar för Rättsregistercentralens svarar för 
verksamhetens resultat. Denna bestämmelse 
ska fogas till lagen. Dessutom föreslås att till 
lagen fogas en allmän bestämmelse om en 
ledningsgrupp. Närmare bestämmelser om 
ledningsgruppens uppgifter och sammansätt-
ning ska ingå i arbetsordningen.  

Rättsregistercentralen är för närvarande när 
det gäller myndighetsuppgifterna uppdelad i 
en verkställighetsenhet och en registerenhet. 
Dessutom har det vid ämbetsverket avskiljts 
enheter för utvecklingsservice och förvalt-
ningsservice. Till följd av de nya uppgifterna 
torde det finnas en eller flera enheter som 
svarar för informationssystemtjänsterna. I 
stället för att ämbetsverkets olika verksam-
hetsenheter räknas upp i lagen, ska det i 2 
mom. finnas bestämmelser om att verksam-
hetsenheter kan finnas i enlighet med vad 
som föreskrivs i arbetsordningen. Det har 
inte ansetts vara ändamålsenligt att ta in i la-
gen exakta bestämmelser om olika enheter 
och om antalet enheter. Det ska anses till-
räckligt att bestämmelser om dem finns i ar-
betsordningen. Detta gör det också möjligt 
att ha en flexibel organisationsstruktur. Enhe-
terna leds av biträdande direktör och 
branschdirektörer.  

3 §. Beslutanderätt. I paragrafen föreskrivs 
på allmän nivå om avgörandet av ärenden. 
Närmare bestämmelser ges i arbetsordning-
en. Enligt paragrafen avgörs ärendena på fö-
redragning. En betydande del av uppgifterna, 

t.ex. ärenden i samband med registerföringen 
och verkställigheten, torde vara sådana att de 
kan avgöras utan föredragning. Enligt försla-
get kan närmare bestämmelser om detta ingå 
i arbetsordningen. Direktören ska i enskilda 
fall kunna förbehålla sig beslutanderätten. 
Paragrafen motsvarar till sitt innehåll 3 § i 
den gällande förordningen.  

4 §. Behörighetsvillkor. I paragrafen finns 
bestämmelser om behörighetsvillkoren för 
direktören, biträdande direktören och 
branschdirektörerna. Eftersom uppgifterna 
som har att göra med informationssystemen 
utgör en betydande del av Rättsregistercen-
tralens uppgifter ska tillräcklig sakkunskap 
om datateknik och informationsförvaltning 
tryggas också på ledningsnivå. Med beaktan-
de av detta är det nuvarande behörighetsvill-
koret, dvs. juridisk examen, inte den enda 
möjliga högskoleexamen som kan anses ge 
behörighet för chefsuppgifter.  

Med beaktande av de myndighetsuppgifter 
vid Rättsregistercentralen som innebär utöv-
ning av offentlig makt är det motiverat att det 
vid centralen också i fortsättningen finns till-
räcklig juridisk kompetens. Exempelvis upp-
gifterna vid den nuvarande verkställighetsen-
heten och registerenheten är till sin natur så-
dana att de förutsätter juridisk kompetens. 
Till uppgifterna för verkställighetsenhetens 
chef hör bl.a. att föra statens talan vid dom-
stolar i ärenden som gäller påföljder som 
Rättsregistercentralen ska verkställa. Också 
chefen för registerenheten ska fatta beslut 
som faller inom den registeransvariges behö-
righet och som förutsätter rättslig bedöm-
ning. Uppgiften för den som är chef för den 
enhet (eller de enheter) som svarar för infor-
mationssystemtjänsterna kräver dock också 
informationsteknisk kompetens och en för 
uppgiften lämplig examen. 

Även om den juridiska kompetensen beto-
nas i skötseln av Rättsregistercentralens 
myndighetsuppgifter, kommer uppgifterna i 
samband med informationssystemtjänsterna 
att utgöra minst hälften av Rättsregistercen-
tralens uppgiftsområde. Därför ska intresset 
för tjänsten som ämbetsverkets direktör och 
för de övriga chefstjänsterna säkras genom 
att ge också dem som har avlagt en examen 
som är lämplig för skötseln av dessa uppgif-
ter behörighet att arbeta i ledande ställning 
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vid ämbetsverket. Sådana sökande som tack 
vare sakkunskap i informationsteknik eller 
informationsförvaltning har förutsättningar 
att inneha poster i ledande ställning vid 
Rättsregistercentralen ska således inte uteslu-
tas. Genom att ledningsuppgifterna öppnas 
för alla som avlagt högre högskoleexamen 
blir det också möjligt att skapa en rättvis och 
jämbördig utveckling av personalens karriär-
vägar, oberoende av examen. 

För den som är i ledande ställning förut-
sätts det utöver personliga egenskaper också 
insikter i att leda en organisation, vilket leder 
till att valet av direktör sällan avgörs på basis 
av enbart kunskaper i substansfrågor. Med 
beaktande av de uppgifter som den framtida 
organisationen för Rättsregistercentralen 
kommer att sköta, ska det säkras att möjlig-
heterna att sköta ledningsuppgifter är lika 
stora för sakkunniga från olika sektorer.  

Finansministeriet har den 6 maj 2011 ut-
färdat en anvisning om bestämmande av ur-
valskriterierna för statens högsta ledning 
(FM/728/00.00.00/2011), som ska iakttas vid 
fastställandet av urvalskriterierna för statens 
högsta tjänster som omfattas av tillämp-
ningsområdet för 26 § i statstjänstemannala-
gen och i tillämpliga delar också i fråga om 
andra tjänster som chefer vid ämbetsverk. I 
anvisningen uppräknas som behörighetsvill-
kor för ledande tjänstemän, förutom högre 
högskoleexamen, i praktiken visad ledarför-
måga, erfarenhet av ledarskap samt mångsi-
dig erfarenhet som uppdraget förutsätter. En-
ligt anvisningen ersätter det sistnämnda krite-
riet det nuvarande kravet som avser förtro-
genhet med tjänsten eller uppdraget. Begrep-
pet ”i praktiken visad ledarförmåga” finns 
som behörighetsvillkor också för andra per-
soner i chefsuppdrag än enbart för de allra 
högsta tjänstemännen. Vad urvalskriterierna 
innebär har i anvisningen specificerats detal-
jerat. 

I 1 mom. ska det finnas bestämmelser om 
behörighetsvillkoren för direktören. Behörig-
hetsvillkoren för Rättsregistercentralens di-
rektör preciseras så att de motsvarar de all-
männa urvalskriterier för personer i ledande 
ställning som räknas upp i finansministeriets 
anvisning. Av ovannämnda orsaker är behö-
righetskravet för direktören högre högskole-
examen, mångsidig erfarenhet som uppdraget 

förutsätter, i praktiken visad ledarförmåga 
och erfarenhet av ledarskap.  

Bestämmelser om behörighetsvillkoren för 
biträdande direktör och branschdirektör tas in 
i 2 mom. Enligt bestämmelsen är behörig-
hetsvillkoren även för denna uppgift högre 
högskoleexamen och i praktiken visad ledar-
förmåga. Dessutom förutsätts det förtrogen-
het med uppgifter som hör till ansvarsområ-
det. Vilken examen som ska krävas för upp-
giften bestäms därmed enligt den enhet som 
ska ledas.  

5 §. Utnämning. Liksom för närvarande ska 
statsrådet utnämna Rättsregistercentralens di-
rektör. Behörigheten att utnämna biträdande 
direktören och branschdirektörerna innehas i 
fortsättningen av Rättsregistercentralen. Med 
beaktande av ämbetsverkens autonomi bör 
detta anses motiverat. Förutom mellanche-
ferna utnämner direktören också de övriga 
tjänstemännen och anställer personal i ar-
betsavtalsförhållande  

6 §. Närmare bestämmelser och föreskrif-
ter. Enligt förslaget ska det tas in i lagen ett 
bemyndigande enligt vilken närmare be-
stämmelser om verkställigheten av lagen om 
ordnandet av verksamheten vid Rättsregister-
centralen vid behov ska utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. Huvudregeln ska dock 
vara att det i arbetsordningen för Rättsregis-
tercentralen ska finnas närmare bestämmelser 
om organiseringen av arbetet. Av tydlighets-
skäl ska det tas in i paragrafen omnämnanden 
om att det i arbetsordningen kan finnas be-
stämmelser om verksamhetsenheterna, led-
ningen samt behandlingen och avgörandet av 
ärenden, vilket ovan i detaljmotiveringen för 
2 och 3 § har konstaterats. Direktören fast-
ställer arbetsordningen.  

7 §. Ikraftträdande. Lagen avses träda i 
kraft vid ingången av april 2013 och genom 
den upphävs den gällande lagen om Rättsre-
gistercentralen. Enligt förslaget upphävs li-
kaså förordningen om rättsregistercentralen 
som utfärdats med stöd av den.  

För att omorganiseringen av Rättsregister-
centralen och Justitieförvaltningens datacen-
tral ska kunna genomföras inom den planera-
de tidtabellen ska det i lagen tas in en be-
stämmelse om att åtgärder som krävs för 
verkställigheten av lagen får vidtas innan la-
gen träder i kraft.  
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8 §. Övergångsbestämmelser. Vid ikraft-
trädandet av lagen ska det till Rättsregister-
centralen överföras sådana pågående projekt, 
anskaffningar och andra åtgärder vid Justitie-
förvaltningens datateknikcentral som i fort-
sättningen ska höra till Rättsregistercentra-
lens uppgifter. Likaså ska sådana serviceavtal 
som gäller Rättsregistercentralens nya upp-
gifter överföras till centralen som sådana. 
Avtalsparterna ska avtala separat om överfö-
ringen av serviceavtalen. En överföringsbe-
stämmelse om överföringen av uppgifter ska 
tas in i lagen. 

I fråga om utnämningsbehörigheten tas i 
lagen dock in en övergångsbestämmelse, en-
ligt vilken utnämningen, när de nya tjänster 
vid Rättsregistercentralen som inrättas till 
följd av organisationsreformen tillsätts för 
första gången, görs av justitieministeriet på 
förslag av Rättsregistercentralen. 

 

2  Ikraft trädande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 april 
2013.  

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
lagen får vidtas innan lagen träder i kraft.  

I lagförslaget ingår övergångsbestämmelser 
om uppgifter som överförs från Justitieför-
valtningens datateknikcentral till Rättsregis-
tercentralen samt om justitieministeriets ut-
nämningsbehörighet när de nya tjänsterna 
tillsätts för första gången. 

Avsikten är att statsrådets förordning om 
ändring av statsrådets förordning om Justitie-
förvaltningens datateknikcentral ska träda i 
kraft samtidigt som lagändringen.  

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs riksdagen följande lagförslag:  
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Lagförslag 

 
 
 
 

Lag 

om Rättsregistercentralen 

 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 § 

Rättsregistercentralen 

Rättsregistercentralen är ett ämbetsverk 
som hör till justitieministeriets förvaltnings-
område och som har till uppgift att 

1) vara registeransvarig för informationssy-
stemen och registren inom justitieministeriets 
förvaltningsområde samt förmedla av justi-
tieförvaltningsmyndigheterna anmälda upp-
gifter till andra myndigheter, 

2) sköta verkställighetsuppgifter som gäller 
böter, förverkandepåföljder, avgifter och 
fordringar samt föra statens talan i dessa 
uppgifter, 

3) på uppdrag av enheter inom justitiemini-
steriets förvaltningsområde sköta registerfö-
ringen i fråga om register som används för 
forskningsändamål och sköta uppgifter i 
samband med registren, 

4) sköta underhåll och utveckling av in-
formationssystemen inom justitieministeriets 
förvaltningsområde i samarbete med ämbets-
verken inom förvaltningsområdet, enligt vad 
som har avtalats i serviceavtalen.  

Rättsregistercentralen producerar själv de 
tjänster som behövs eller skaffar dem hos 
andra tjänsteproducenter.  

 
2 § 

Ledning och organisation 

Rättsregistercentralen leds av en direktör 
som svarar för verksamhetens resultat. Direk-
tören bistås av en ledningsgrupp vars sam-

mansättning och uppgifter bestäms i arbets-
ordningen.  

Vid Rättsregistercentralen finns verksam-
hetsenheter i enlighet med vad som bestäms i 
arbetsordningen. Verksamhetsenheterna leds 
av en biträdande direktör eller en branschdi-
rektör.  

 
3 § 

Beslutanderätt 

De ärenden som Rättsregisterscentralen ska 
besluta om avgörs av direktören, biträdande 
direktören, branschdirektören eller någon an-
nan tjänsteman på det sätt som bestäms i ar-
betsordningen. Direktören får i enskilda fall 
förbehålla sig beslutanderätten. 

Ett ärende avgörs på föredragning, om inte 
något annat bestäms i arbetsordningen.  

 
4 § 

Behörighetsvillkor 

Behörighetsvillkor för direktören är högre 
högskoleexamen, sådan mångsidig erfarenhet 
som uppdraget förutsätter, i praktiken visad 
ledarförmåga samt erfarenhet av ledarskap. 

Behörighetsvillkor för biträdande direktö-
ren och branschdirektören är högre högsko-
leexamen, i praktiken visad ledarförmåga 
samt god förtrogenhet med uppgifter som hör 
till tjänsten. 
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5 § 

Utnämning 

Direktören utnämns av statsrådet.  
Direktören utnämner övriga tjänstemän 

samt anställer personal i arbetsavtalsförhål-
lande.  

 
6 §  

Närmare bestämmelser och föreskrifter 

Närmare bestämmelser om verkställigheten 
av denna lag och om ordnandet av verksam-
heten vid Rättsregistercentralen utfärdas vid 
behov genom förordning av statsrådet.  

Bestämmelser om organisering av arbetet, 
verksamhetsenheter, ledning samt behandling 
och avgörande av ärenden vid Rättsregister-
centralen finns i arbetsordningen. Arbetsord-
ningen fastställs av direktören.  

 
7 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den   .     20  .  

Genom denna lag upphävs lagen om rätts-
registercentralen (1287/1995).  

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.  

 
8 § 

Övergångsbestämmelser 

Till Rättsregistercentralen överförs vid 
ikraftträdandet av denna lag sådana pågående 
projekt och anskaffningar vid Justitieförvalt-
ningens datateknikcentral som enligt denna 
lag hör till Rättsregistercentralens uppgifter. 

Vid ikraftträdandet av denna lag överförs 
avtal och andra förbindelser som hänför sig 
till Rättsregistercentralens uppgifter samt 
förvaltningen av övriga förpliktelser och rät-
tigheter från Justitieförvaltningens datatek-
nikcentral till Rättsregistercentralen i enlig-
het med vad som avtalas separat. 

Vid Rättsregistercentralen kan före denna 
lags ikraftträdande inrättas nya tjänster så 
som föreskrivs i statstjänstemannalagen 
(750/1994). När andra tjänster än tjänsten 
som Rättsregistercentralens direktör tillsätts 
för första gången görs utnämningen av justi-
tieministeriet på förslag av Rättsregistercen-
tralen. 

————— 
 
 

Helsingfors den 27 september 2012  

 
Statsminister  

JYRKI KATAINEN 

 
 

Försvarsminister Carl Haglund 
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Bilaga 
Förordningsutkast 

 
 
 
 
 
 
 

Statsrådets förordning 

om ändring av rubriken för och 2 § i statsrådets förordning om justitieförvaltningens data-
teknikcentral 

I enlighet med statsrådets beslut 
ändras i statsrådets förordning om justitieförvaltningens datateknikcentral (1035/2005) ru-

briken och 2 § sådan den lyder i förordning 1377/2009 som följer: 
 
 

Statsrådets förordning om Justitieförvalt-
ningens datateknikcentral 

2 § 

Uppgifter 

Justitieförvaltningens datateknikcentral 
producerar grundläggande informationstek-
niska tjänster för ministeriet och ämbetsver-

ken inom förvaltningsområdet samt för andra 
statliga ämbetsverk. Datateknikcentralen 
producerar de tjänster som behövs antingen 
själv eller skaffar dem hos andra tjänstepro-
ducenter enligt vad som överenskommits i 
serviceavtalen. 

 
——— 

Denna förordning träder i kraft den   20  . 
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