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Justitieministeriets förordning

718/2012

om ändring av justitieministeriets förordning om justitieministeriets arbetsordning

Utfärdad i Helsingfors den 29 november 2012

I enlighet med justitieministeriets beslut
ändras i justitieministeriets förordning om justitieministeriets arbetsordning (110/2012) 16,

49, 50, 58 och 66 § som följer:

16 §

Avdelningarnas och de fristående enheternas
uppgifter

Avdelningarna har till uppgift att
1) behandla strategier, andra viktiga pla-

ner och lokalfrågor som gäller det egna verk-
samhetsområdet,

2) behandla budgeten, resultatmålen, bok-
slutet och resultatutvärderingen för avdel-
ningen och de ämbetsverk som styrs av av-
delningen,

3) bereda ministeriets och förvaltningsom-
rådets verksamhetsberättelse för det egna
verksamhetsområdets del,

4) bereda förvaltningsförfattningar som
gäller de ämbetsverk som styrs av avdel-
ningen,

5) sköta statsfördragsärenden, EU-frågor
och det internationella samarbetet som gäller
det egna verksamhetsområdet,

6) ge ministeriets utlåtanden om ärenden
som hör till det egna verksamhetsområdet,
om ärendet inte på grund av sin betydelse hör
till ministern,

7) utarbeta förslag till svar på skriftliga
spörsmål som ställs i riksdagen och gäller det
egna verksamhetsområdet,

8) sköta kommunikationen inom det egna
verksamhetsområdet i samarbete med mini-
steriets kommunikationsenhet,

9) bereda och avgöra avdelningens nor-
mala personal- och anställningsärenden enligt
vad som särskilt beslutas.

De fristående enheterna sköter på motsva-
rande sätt de uppgifter som avses i
1 mom.1—8 punkten i fråga om ärenden som
hör till enheternas verksamhetsområde.

49 §

Beslutanderätt för avdelningscheferna och
cheferna för fristående enheter

Avdelningscheferna och cheferna för de
fristående enheterna avgör ärenden som gäl-
ler

1) resultatstyrningen av ämbetsverken
inom avdelningens eller enhetens verksam-
hetsområde, med beaktande av bestämmel-
serna i 6 §,

2) ofördelade anslag eller anslag som an-
visats för gemensamma uppgifter inom av-
delningens eller enhetens verksamhetsom-
råde,

3) serviceavtal för avdelningens eller en-
hetens verksamhetsområde, om dessa ären-
den inte ska avgöras av biträdande avdel-
ningschefen eller har överförts till ämbetsver-
ket för avgörande,

4) avdelningens eller enhetens personal
enligt vad som föreskrivs nedan,

5) lämnande av utlåtanden i ärenden som
gäller avdelningens eller enhetens verksam-
hetsområde, om ärendet inte på grund av sin
betydelse hör till ministern,

6) begäran om handlingar som riktats jus-
titieministeriet med stöd av lagen om offent-
lighet i myndigheternas verksamhet



(621/1999), när ärendet hör till chefens verk-
samhetsområde.

7) anskaffning och underhåll av lokaler
samt val av projektledare för lokalprojekt vid
ämbetsverk inom avdelningens verksamhets-
område, om ärendet inte på grund av sin
betydelse hör till ministern.

50 §

Beslutanderätt för justitieförvaltningsavdel-
ningens avdelningschef

Justitieförvaltningsavdelningens avdel-
ningschef avgör

1) godkännande av preciserande tjänste-
kollektivavtal inom avdelningens verksam-
hetsområde samt ärenden som gäller löner
och tjänsteregleringar rörande tjänster som
ämbetsverkschef och domare,

2) bildande av ansvarsområden inom av-
delningen,

3) personalärenden vid Konkursombuds-
mannens byrå, Rättsregistercentralen och do-
marförslagsnämnden som ska avgöras av jus-
titieministeriet med iakttagande på motsva-
rande sätt av bestämmelserna om avgörande
av ärenden i 62—66 §,

4) ersättningsärenden inom avdelningens
verksamhetsområde, dock inte ersättningsä-
renden enligt 51 § 1 punkten och ersätt-
ningsärenden som gäller utsökningsväsendet,

5) godkännande av utbildningsplanen för
avdelningens verksamhetsområde.

58 §

Personalchefens beslutanderätt

Personalchefen avgör ärenden som gäller
1) gemensam utveckling av personalen

samt arbetarskydd och arbetshälsa vid mini-
steriet,

2) företagshälsovård,
3) andra personal- och anställningsären-

den än de som avses i 16 § 9 punkten,
4) avtal om civiltjänstgöring,
5) personaladministrativa uppgifter som

ministeriet har på grundval av sjukförsäk-
ringslagen (1224/2004).

66 §

Lönesättning och övriga personalärenden

Kanslichefen avgör
1) ärenden som gäller ändringar i tjänster-

nas kravnivå,
2) personliga lönedelar och personliga lö-

netillägg på förslag av förvaltningsenheten,
3) på föredragning från förvaltningsenhe-

ten, ärenden som gäller de avtal om anställ-
ningsvillkor som avses i 44 § i statstjänste-
mannalagen (750/1994), om avgörandet av
ärendet inte hör till statsrådets allmänna sam-
manträde,

4) överföringar av tjänster mellan ämbets-
verk inom förvaltningsområdet,

5) tjänstgöringsställena i fråga om tjäns-
terna vid ministeriet och vissa ämbetsverk,

6) ärenden som gäller placering av mini-
steriets personal på avdelningarna och i de
från avdelningarna fristående enheterna,

7) på föredragning från förvaltningsenhe-
ten ärenden som gäller tjänstemännens bi-
sysslor,

8) ärenden som gäller inrättande, indrag-
ning och ändring av tjänster vid de ämbets-
verk som nämns i 3 § 2 mom. 1 punkten i
statstjänstemannaförordningen (971/1994),
om inte annat föreskrivs någon annanstans.

Denna förordning träder i kraft den 27
december 2012.

Helsingfors den 29 november 2012

Justitieminister Anna-Maja Henriksson

Kanslichef Tiina Astola
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