
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 19 augusti 2013

Statsrådets förordning

612/2013

om Patent- och registerstyrelsen

Utfärdad i Helsingfors den 15 augusti 2013

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § 3 mom., 3 § 5 mom. och 5 §
2 mom. i lagen om Patent- och registerstyrelsen (578/2013) och 8 § 2 mom. i statstjänsteman-
nalagen (750/1994), av dem 8 § 2 mom. i statstjänstemannalagen sådant det lyder i lag
281/2000, som följer:

1 §

Uppgifter

Patent- och registerstyrelsen har utöver
verkställighets- och tillsynsuppgifter i sam-
band med lagstiftningen inom sitt ansvarsom-
råde till uppgift att

1) främja ny och växande företagsverk-
samhet,

2) främja skyddet av företagens känne-
tecken och uppfinningar,

3) främja förenings- och stiftelseverksam-
het,

4) producera företags- och organisations-
information för hela samhället,

5) utveckla förfarandena inom stiftelsetill-
synen,

6) producera sakkunnigtjänster för arbets-
och näringsministeriet och för övriga ministe-
rier och myndigheter,

7) producera kommunikations- och råd-
givningstjänster inom sitt område,

8) delta i internationellt samarbete och in-
formationsutbyte.

2 §

Delegation

Den delegation som avses i 5 § i lagen om
Patent- och registerstyrelsen (578/2013) har

en ordförande och en viceordförande samt
högst 12 andra medlemmar som representerar
ministerierna och andra myndigheter samt
ämbetsverkets viktigaste intressentgrupper.
Dessutom hör ämbetsverkets generaldirektör
och en representant för personalen till delega-
tionen. För varje medlem ska det utses en
personlig ersättare.

3 §

Utnämning och anställning av personal

Generaldirektören utnämner cheferna för
de verksamhetsenheter som är direkt under-
ställda generaldirektören.

Övriga tjänstemän utnämns och personal i
arbetsavtalsförhållande anställs av generaldi-
rektören, om inte något annat bestäms i ar-
betsordningen.

4 §

Behörighetsvillkor

Av cheferna för de verksamhetsenheter
som är direkt underställda generaldirektören
krävs högre högskoleexamen, god förtrogen-
het med tjänstens uppgiftsområde och i prak-
tiken visad ledarförmåga.



5 §

Förordnande av ställföreträdare

Ställföreträdare för generaldirektören när
denne har förhinder är en av generaldirektö-
ren förordnad tjänsteman.

I fråga om ställföreträdarna för den övriga
personalen bestäms i arbetsordningen.

6 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 sep-
tember 2013.

Helsingfors den 15 augusti 2013

Arbetsminister Lauri Ihalainen

Äldre regeringssekreterare Heli Honkapää
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