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Undervisnings- och kulturministeriets förordning

98/2013

om ändring av arbetsordningen för undervisnings- och kulturministeriet

Utfärdad i Helsingfors den 5 februari 2013

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut
ändras 7 § 1 mom. 1 punkten, 11 §, 25 § 2 mom., 26 § 1 punkten och 29 § i undervisnings-

och kulturministeriets arbetsordning (329/2010), av dem 7 § 1 mom. 1 punkten sådan den lyder
i förordning 42/2012 och 11 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 42/2012, som följer:

7 §

Verksamhetsområde

Till verksamhetsområdet för utbildnings-
politiska avdelningen hör följande sektorer:

1) förskoleundervisning, grundläggande
utbildning, gymnasieutbildning, övrig all-
mänbildande utbildning, den morgon- och ef-
termiddagsverksamhet som avses i lagen om
grundläggande utbildning (628/1998) samt
barndagvård,
— — — — — — — — — — — — —

11 §

Ämbetsverk, inrättningar, bolag och övriga
organ som hör till avdelningens verksamhets-

område

Till verksamhetsområdet för kultur-,
idrotts- och ungdomspolitiska avdelningen
hör följande ämbetsverk, inrättningar, bolag
och övriga organ:

1) Centret för konstfrämjande, konstrådet,
de statliga konstkommissionerna och de re-
gionala konstkommissionerna,

2) biblioteket för synskadade,
3) Museiverket,
4) Statens konstmuseum,
5) förvaltningsnämnden för Sveaborg,

6) Nationella audiovisuella arkivet,
7) Centralen för mediefostran och bildpro-

gram,
8) bildprogramsnämnden,
9) en nämnd i enlighet med vad som stad-

gas i lagen om vissa stipendier och understöd
åt författare och översättare (236/1961),

10) en nämnd i enlighet med vad som
stadgas i lagen om vissa stipendier åt bild-
konstnärer (115/1997),

11) statens konstverkskommission,
12) statsgarantinämnden för utställningar,
13) upphovsrättsrådet,
14) statens idrottsråd,
15) statens delegation för ungdomsären-

den,
16) en utvärderings- och understödskom-

mission i enlighet med vad som avses i 6 § i
ungdomslagen (72/2006),

17) en sakkunnignämnd i enlighet med vad
som avses i 23 § i religionsfrihetslagen
(453/2003).

25 §

Utnämningar

— — — — — — — — — — — — —
Annan personal än den som avses i 1

mom. utnämns eller anställs av chefen för
respektive avdelning eller verksamhetsenhet



utanför avdelningarna. Andra tjänstemän än
de som avses i 1 mom. och som inte är
placerade vid någon verksamhetsenhet ut-
nämns eller anställs dock av förvaltningsav-
delningens chef.

26 §

Utnämning till tidsbegränsat tjänsteförhål-
lande

Beslut om utnämning till tjänsteman i tids-
begränsat tjänsteförhållande fattas:

1) för högst ett år av ministern och för en
längre tid av statsrådets allmänna samman-
träde när statsrådets allmänna sammanträde
utnämner till motsvarande tjänst,
— — — — — — — — — — — — —

29 §

Handläggning av personalärenden

De ärenden som avses i 24, 27 och 28 §

samt utfärdande av intyg när en tjänsteman
säger upp sig eller då tjänsteförhållandet av-
slutas föredras från förvaltningsavdelningen.

Ärenden som gäller statsrådets allmänna
sammanträdes befogenhet att utnämna tjäns-
temän föredras från förvaltningsavdelningen.

Andra ärenden än sådana som gäller ut-
nämningar och anställningar av personal en-
ligt 2 mom. föredras från respektive avdel-
ning. Andra ärenden än sådana som gäller
utnämningar eller anställningar av personal
till en enhet utanför avdelningarna och perso-
nal som inte placerats vid någon verksam-
hetsenhet enligt 2 mom. föredras från förvalt-
ningsavdelningen.

Denna förordning träder i kraft den 8 feb-
ruari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna förordning får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 5 februari 2013

Undervisningsminister Jukka Gustafsson

Kanslichef Harri Skog
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