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om ändring av justitieministeriets förordning om justitieministeriets arbetsordning

Utfärdad i Helsingfors den 22 oktober 2013

I enlighet med justitieministeriets beslut
ändras i justitieministeriets förordning om justitieministeriets arbetsordning (110/2012) 17,

49, 51, 56, 59 och 61 §, av dem 17, 56 och 61 § sådana de lyder i förordning 232/2013 samt
49 § sådan den lyder i förordning 718/2012, som följer:

17 §

Justitieförvaltningsavdelningens uppgifter

Justitieförvaltningsavdelningen har till
uppgift att

1) sörja för verksamhetsförutsättningarna
och den strategiska planeringen inom dom-
stolsväsendet, utsökningsväsendet, den of-
fentliga rättshjälpsverksamheten och den all-
männa intressebevakningsverksamheten samt
konsumenttvistenämnden, samt att sörja för
utvecklandet av verksamheten och persona-
len inom domstolsväsendet, den offentliga
rättshjälpsverksamheten och den allmänna in-
tressebevakningsverksamheten samt konsu-
menttvistenämnden,

2) stöda verksamhetsområdets ämbetsverk
vid skötseln av deras grundläggande uppgif-
ter,

3) svara för tillgången på tjänster och den
judiciella indelningen inom verksamhetsom-
rådet,

4) följa konventioner och författningar
som gäller det internationella rättssamarbetet
samt utifrån dem sköta ministeriets uppgifter,

5) utveckla och samordna förvaltningsom-
rådets deltagande i den civila krishante-
ringen.

Avdelningen ska dessutom
1) sköta sådana ärenden som gäller tjäns-

tekollektivavtal och tjänsteregleringar vid
domstolarna och andra ämbetsverk som hör
till dess verksamhetsområde,

2) utreda datatekniska behov inom dom-
stolsväsendet, den offentliga rättshjälpsverk-
samheten och den allmänna intressebevak-
ningsverksamheten och upphandla datatek-
niska tjänster,

3) sköta de ärenden som gäller den all-
männa advokatföreningen och som hör till
ministeriet,

4) sörja för utvecklandet av innehållet i
förmyndarverksamheten,

5) behandla ärenden som gäller domarför-
slagsnämnden och rättegångsbiträdesnämn-
den,

6) föredra domarutnämningar,
7) bereda lagstiftningen inom verksam-

hetsområdet, vid behov i samarbete med lag-
beredningsavdelningen,

8) sörja för annan rättsvård, om ärendet
inte ankommer på någon annan avdelning.

49 §

Beslutanderätt för avdelningscheferna och
cheferna för fristående enheter

Avdelningschefen eller chefen för en fri-
stående enhet avgör ärenden som gäller

1) resultatstyrningen av ämbetsverken



inom verksamhetsområdet för avdelningen
eller enheten i fråga, med beaktande av be-
stämmelserna i 6 §,

2) ofördelade anslag eller anslag som an-
visats för gemensamma uppgifter inom verk-
samhetsområdet för avdelningen eller enhe-
ten i fråga ,

3) serviceavtal för verksamhetsområdet
för avdelningen eller enheten i fråga , om
dessa ärenden inte ska avgöras av biträdande
avdelningschefen eller har överförts till äm-
betsverket för avgörande,

4) personalen vid avdelningen eller enhe-
ten i fråga enligt vad som föreskrivs nedan,

5) lämnande av utlåtanden i ärenden som
gäller verksamhetsområdet för avdelningen
eller enheten i fråga, om inte ärendet på
grund av sin betydelse ska avgöras av minis-
tern.

6) begäran om handlingar som riktats till
justitieministeriet med stöd av lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999), när ärendet hör till chefens verk-
samhetsområde,

7) anskaffning och underhåll av lokaler
för ämbetsverk inom verksamhetsområdet i
fråga samt val av projektledare för projekt
som gäller anskaffning och underhåll, om
den mervärdesskattefria årliga hyran för loka-
len överstiger 200 000 euro och om ärendet
inte på grund av sin betydelse ska avgöras av
ministern.

51 §

Beslutanderätt för chefen för en enhet vid
justitieförvaltningsavdelningen

Chefen för en enhet vid justitieförvalt-
ningsavdelningen avgör, om inte något annat
föreskrivs, ärenden som gäller

1) tillstånd eller klagomål samt ersätt-
ningar inom enhetens verksamhetsområde,
om ersättningsbeloppet uppgår till högst
20 000 euro,

2) en anmärkning eller varning som ges en
av ministeriet utnämnd tjänsteman vid ett
ämbetsverk inom enhetens verksamhetsom-
råde,

3) fastställande av formulär för blanketter
och andra handlingar inom enhetens verk-
samhetsområde,

4) ärenden som gäller anskaffning och un-
derhåll av lokaler för domstolsväsendet eller
den offentliga rättshjälpsverksamheten och
den allmänna intressebevakningsverksamhe-
ten, om den mervärdesskattefria årliga hyran
för lokalen är högst 200 000 euro och om
ärendet inte på grund av sin betydelse ska
avgöras av ministern.

56 §

Förvaltningsdirektörens beslutanderätt

Förvaltningsdirektören avgör ärenden som
gäller

1) personalen vid Centralen för undersök-
ning av olyckor, dataombudsmannens byrå
och Rättsregistercentralen, som ska avgöras
av justitieministeriet, med iakttagande av be-
stämmelserna om avgörande av ärenden i
62–66 §,

2) upphandling av lokaler för ministeriet
samt utrustning och inredning av lokalerna,

3) ministeriets upphandlingsförfaranden
och ministeriets gemensamma upphand-
lingar,

4) allmän förvaltning, om frågan är ge-
mensam för flera avdelningar och av mindre
betydelse,

5) utöver vad som föreskrivs i 49 § 7
punkten anskaffning och underhåll av lokaler
för ämbetsverken inom verksamhetsområdet i
fråga, om den mervärdesskattefria årliga hy-
ran för lokalen uppgår till högst 200 000 euro
och om ärendet inte på grund av sin betydelse
ska avgöras av ministern.

59 §

Beslutanderätt vid enheten för demokrati,
språk och grundläggande rättigheter

Direktören för enheten för demokrati,
språk och grundläggande rättigheter avgör
ärenden som gäller tillsyn över partierna en-
ligt partilagen samt granskning av bokfö-
ringen och medelsanvändningen samt bevil-
jande av statsunderstöd, om dessa ärenden
inte är principiellt viktiga eller ankommer på
någon annan avdelning.

Kanslichefen kan förordna att enhetens fö-
redragande ska avgöra de ärenden som rör de
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tekniska arrangemangen vid statliga val,
kommunala val och folkomröstningar och an-
kommer på justitieministeriet.

61 §

Dataadministrationsdirektörens
beslutanderätt

Dataadministrationsdirektören avgör ären-
den som gäller ministeriets och förvaltnings-
områdets gemensamma dataadministration,
databehandling, datakommunikation, den
tekniska informationssäkerheten och det all-

männa utvecklandet av den elektroniska
kommunikationen.

Dataadministrationsdirektören avgör också
utöver vad som föreskrivs i 49 § 7 punkten
ärenden som gäller anskaffning och underhåll
av lokaler för ämbetsverken inom verksam-
hetsområdet i fråga, om den mervärdesskatte-
fria årliga hyran för lokalen uppgår till högst
200 000 euro och om ärendet inte på grund
av sin betydelse ska avgöras av ministern.

Denna förordning träder i kraft den 1 no-
vember 2013.

Helsingfors den 22 oktober 2013

Justitieminister Anna-Maja Henriksson

Kanslichef Tiina Astola
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