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Justitieministeriets förordning

663/2013

om ändring av 22 och 24 § i justitieministeriets förordning om justitieministeriets
arbetsordning

Utfärdad i Helsingfors den 6 september 2013

I enlighet med justitieministeriets beslut
ändras i justitieministeriets förordning om justitieministeriets arbetsordning (110/2012) 22

och 24 §, av dem 22 § sådan den lyder i förordning 232/2013, som följer:

22 §

Förvaltningsenhetens uppgifter

Förvaltningsenheten har till uppgift att
sörja för

1) utvecklingen av ministeriets förvaltning
och organisation samt förvaltningsuppgifter
som inte ankommer på någon annan avdel-
ning eller enhet,

2) anhållan om benådning och ansökan
om rätt att ingå äktenskap samt tillsättande av
utredningskommissioner för säkerhetsutred-
ningar vid exceptionella händelser,

3) beredningen av ärenden som gäller Rät-
tsregistercentralen, Justitiekanslersämbetet,
Olycksutredningscentralen, dataombudsman-
nens byrå, datasekretessnämnden samt dele-
gationen för personskadeärenden och som
justitieministeriet ska avgöra enligt de författ-
ningar som gäller förvaltningen av nämnda
ämbetsverk,

4) ministeriets dokumentförvaltning, pu-
bliceringsverksamhet, intern kommunikation,
bibliotek och andra informationstjänster samt
styrningen och utvecklandet av förvaltnings-
områdets interna kommunikation och andra
informationstjänster,

5) Finlands författningssamling, ministeri-
ernas föreskriftssamlingar samt den elektro-
niska författningsdatabanken,

6) förvaltningsområdets gemensamma
personaladministration och utvecklandet av
personalrapporteringen,

7) utvecklandet av ministeriets personal
och övrig personalförvaltning samt frågor
med anknytning till tjänstekollektivavtal för
ministeriet och för vissa ministeriet under-
ställda ämbetsverk,

8) ministeriets lokaler, upphandlingsförfa-
randen och gemensamma upphandlingar,

9) säkerhetsfrågorna och de övriga äm-
betsverkstjänsterna vid ministeriet,

10) upphandlingsärenden som gäller tjäns-
teresor,

11) styrningen och utvecklandet av den
administrativa informationssäkerheten och
dataskyddet vid ministeriet och inom förvalt-
ningsområdet samt anvisningarna som gäller
detta.

24 §

Enheten för demokrati, språk och grundläg-
gande rättigheter

Enheten för demokrati, språk och grund-
läggande rättigheter har till uppgift att

1) främja och följa utövandet av rätten att
delta i val och rätten till inflytande samt de
allmänna förutsättningarna för medborgarin-
flytande,



2) sköta de valmyndighetsuppgifter som
ankommer på justitieministeriet enligt valla-
gen (714/1998) och lagen om förfarandet vid
rådgivande folkomröstningar (571/1987), an-
ordna statliga val, kommunala val och folk-
omröstningar samt sörja för upprätthållandet
av valdatasystemet och valberedskapen,

3) sköta de uppgifter som ankommer på
justitieministeriet enligt partilagen (10/1969),

4) främja och följa hur de språkliga rättig-
heterna tillgodoses och sköta de uppgifter
som ankommer på ministeriet enligt språkla-
gen (423/2003),

5) sköta uppgifter som hänför sig till pla-
nering, genomförande, och uppföljning av
politiken för grundläggande rättigheter,

6) sörja för samernas kulturella autonomi
och samordningen av samefrågor,

7) bereda lagstiftningen inom enhetens
verksamhetsområde vid behov med lagbered-
ningsavdelningen.

Denna förordning träder i kraft den 13
september 2013.

Helsingfors den 6 september 2013

Justitieminister Anna-Maja Henriksson

Kanslichef Tiina Astola
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