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18/2015

om ändring av kommunikationsministeriets arbetsordning

Utfärdad i Helsingfors den 8 januari 2015

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut
upphävs i kommunikationsministeriets arbetsordning (791/2011) 31 a §, sådan den lyder i

förordning 166/2012,
ändras 3, 5—7, 9, 11, 14, 15, 17—29, 31—33, 35, 37—40, 42, 43, 49—52, 55, 56 och 58 §,

av dem 9, 11, 14 och 15 § sådana de lyder i förordning 166/2012, som följer:

3 §

Ledande tjänstemän

Om kanslichefens uppgifter bestäms i reg-
lementet för statsrådet (262/2003).

Chef för en avdelning är en avdelnings-
chef. Chef för ministeriets kommunikation är
kommunikationsdirektören, chef för ekono-
mienheten är ekonomidirektören och chef för
förvaltningsenheten är förvaltningsdirektö-
ren. Enhetsdirektörerna förordnas av minis-
tern.

5 §

Ministeriets ledningsgrupp

För handläggningen av vittsyftande eller i
övrigt viktiga frågor som gäller ministeriet
och dess förvaltningsområde finns en led-
ningsgrupp där trafik- och kommunministern
är ordförande och undervisnings- och kom-
munikationsministern vice ordförande samt
kanslichefen, avdelningscheferna och kom-
munikationsdirektören övriga medlemmar.

Trafik- och kommunministerns och undervis-
nings- och kommunikationsministerns res-
pektive specialmedarbetare har rätt att när-
vara vid ledningsgruppens möten.

Sekreterare för ministeriets ledningsgrupp
är en tjänsteman som förordnas av kansliche-
fen.

6 §

Trafik- och kommunministerns ledningsgrupp

För ledningsgruppsfrågor som hör till tra-
fik- och kommunministerns ansvarsområde
finns trafik- och kommunministerns led-
ningsgrupp där trafik- och kommunministern
är ordförande och kanslichefen, avdelnings-
chefen vid trafikpolitiska avdelningen, avdel-
ningschefen vid allmänna avdelningen och
kommunikationsdirektören övriga medlem-
mar. Trafik- och kommunministerns special-
medarbetare har rätt att närvara vid lednings-
gruppens möten.

Sekreterare för trafik- och kommunminis-
terns ledningsgrupp är en tjänsteman som
förordnas av kanslichefen.



7 §

Undervisnings- och kommunikations-
ministerns ledningsgrupp

För ledningsgruppsfrågor som hör till un-
dervisnings- och kommunikationsministerns
ansvarsområde finns undervisnings- och kom-
munikationsministerns ledningsgrupp där un-
dervisnings- och kommunikationsministern är
ordförande och kanslichefen, avdelningsche-
fen vid kommunikationspolitiska avdelningen,
avdelningschefen vid allmänna avdelningen
och kommunikationsdirektören övriga med-
lemmar. Undervisnings- och kommunika-
tionsministerns specialmedarbetare har rätt att
närvara vid ledningsgruppens möten.

Sekreterare för undervisnings- och kom-
munikationsministerns ledningsgrupp är en
tjänsteman som förordnas av kanslichefen.

9 §

Allmänt

Varje avdelning och enhet svarar i fråga
om sitt eget ansvarsområde för

1) långsiktig planering samt beredning av
verksamhets- och ekonomiplanen, budgetför-
slaget och resultatmålen,

2) beredning och genomförande av den
trafik- och kommunikationspolitik som ska
bedrivas,

3) forskning, framförhållning, utvärdering
och utredning samt upphandlingar som hän-
för sig till dessa verksamheter,

4) utveckling av lagstiftningen,
5) EU-ärenden och EU-samarbete samt in-

ternationellt samarbete och de internationella
avtal som hör till ministeriets behörighet,

6) resultatorienterad styrning av ämbets-
verk och inrättningar inom förvaltningsområ-
det,

7) utveckling av beredskap och säkerhet
vid ämbetsverk och inrättningar inom förvalt-
ningsområdet samt deltagande i internationell
krishantering, och

8) det egna förvaltningsområdets datalager
och datasystem samt utveckling av dessa.

Vidare svarar varje avdelning och enhet
för de anslag som anvisats den och för an-
vändningen av anslagen så som bestäms sär-
skilt i ministeriets ekonomistadga. Avdel-

ningarna och enheterna svarar också för att
de resultatmål som ställts upp för dem nås.

Varje avdelning stöder och biträder mini-
steriets ledning i förberedelsefrågor och bere-
der ärenden som gäller

1) tryggande av kontinuiteten i ministeriets
och förvaltningsområdets verksamhet på dess
ansvarsområde samt ledningsförmågan, och

2) övningsverksamhet i syfte att trygga
kontinuiteten i ministeriets och förvaltnings-
områdets verksamhet samt deltagande i inter-
nationell krishantering.

11 §

Allmänna avdelningens uppgifter

Till allmänna avdelningens ansvarsområde
hör ärenden som gäller

1) långsiktig planering inom förvaltnings-
området, verksamhets- och ekonomiplane-
ring, organisering och utveckling av den re-
sultatorienterade styringen, uppgörande av
budgetförslaget och andra finansieringsfrågor
samt system för uppföljning av verksamheten
och ekonomin,

2) ministeriets budgetering, beredning av
resultatmål, betalningsrörelse, bokföring och
bokslut samt annan ekonomiförvaltning,

3) samordning av den forskning och ut-
veckling som bedrivs inom ministeriets för-
valtningsområde,

4) atmosfärforskning och uppföljning av
den, vädertjänst samt fysikalisk havsforsk-
ning och uppföljning av den,

5) resultatorienterad styrning av Meteoro-
logiska institutet, fastigheter och lokaler som
Meteorologiska institutet besitter samt hyres-
avtal och andra avtal som hänför sig till dem,

6) utveckling av förvaltningen och andra
rättsliga och allmänna administrativa uppgif-
ter, om ärendet inte hör till någon annan
avdelning eller enhet,

7) ministeriets och förvaltningsområdets
förvaltning och personalförvaltning, verk-
samhets- och ledningssystem och utveckling
av dem,

8) utveckling av ministeriets och förvalt-
ningsområdets dataadministration till den del
de ingår i ministeriets uppgifter,

9) affärsutveckling inom ministeriets för-
valtningsområde,

2 18/2015



10) styrning av statsbolagen inom ministe-
riets förvaltningsområde,

11) ministeriets interna beredskap och för-
beredelser, och

12) utveckling av beredskap och förbere-
delser inom förvaltningsområdet, samt delta-
gande i internationell krishantering, om upp-
giften inte hör till någon annan avdelning.

14 §

Förvaltningsenheten

Förvaltningsenheten stöder och biträder
ministeriets ledning och avdelningarna i för-
valtnings- och personalärenden.

Förvaltningsenheten handlägger dessutom
ärenden som gäller

1) sådana personalärenden inom förvalt-
ningsområdet som hör till ministeriets upp-
gifter,

2) personalens rättsliga ställning och per-
sonalpolitik samt systemen för medbestäm-
mande,

3) personalens anställningsvillkor, led-
ningsavtal och löneräkning,

4) utveckling av personalens kompetens,
ledarskap och arbetsorganisationen,

5) arbetarskydd och företagshälsovård,
och

6) andra frågor som hör till ministeriet
som inte hör till någon annan avdelning eller
enhet.

15 §

Utvecklingsenheten

Utvecklingsenheten stöder och biträder mi-
nisteriet i styrning och utveckling av förvalt-
ningens strukturer och affärsverksamheten,
forskningsfrågor och förvaltning av datain-
frastrukturen samt tillhandahåller sekreterar-
tjänster för ministeriets ledning.

Utvecklingsenheten handlägger ärenden
som gäller

1) styrning, uppföljning och utveckling av
statsbolagen inom förvaltningsområdet samt
strukturell utveckling av affärsverksamheten
och utvecklingsstrategier i organisationer
inom förvaltningsområdet,

2) resultatorienterad styrning av Meteoro-

logiska institutet, fastigheter och lokaler som
Meteorologiska institutet besitter samt hyres-
avtal och andra avtal som hänför sig till dem,

3) samordning, planering, uppföljning och
utveckling av allmän forskning, framförhåll-
ning och utveckling inom ministeriet och för-
valtningsområdet och ministeriets forsk-
ningsprogram,

4) ministeriets tjänster i fråga om informa-
tions- och kommunikationsteknik (IKT) och
tjänster som gäller informationssystem och
för sin egen del upphandling i samband med
dem samt samordning av dataadministratio-
nen inom förvaltningsområdet i enlighet med
målen för styrningen av den centraliserade
dataadministrationen inom statsförvaltningen
och samarbete i fråga om dataadministratio-
nen inom statsrådet,

5) sekreterartjänster för ministeriets led-
ning,

6) utveckling av beredskaps- och förbere-
delseärenden vid ministeriet och inom för-
valtningsområdet och deltagande i internatio-
nell krishantering, om uppgiften inte hör till
någon annan avdelning, och

7) registrering, distribution och arkivering
av sekretessbelagda handlingar.

17 §

Trafikpolitiska avdelningens uppgifter

Till trafikpolitiska avdelningens ansvars-
område hör ärenden som gäller

1) trafikpolitik,
2) planering, utveckling och underhåll av

transportsystemet,
3) lagstiftning på transportområdet,
4) skatter och avgifter på transportområ-

det,
5) transportmarknaden och näringspolitik

på transportområdet,
6) trafikledning,
7) trafiksäkerhet och miljöfrågor,
8) digitalisering av trafiken, datalager och

automatisering,
9) Trafikverket och Trafiksäkerhetsverket

och resultatorienterad styrning av dem samt
fastigheter och lokaler som de besitter samt
hyresavtal och andra avtal som hänför sig till
dem, och

10) Trafikskyddet.
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18 §

Enheterna vid trafikpolitiska avdelningen

Vid trafikpolitiska avdelningen finns föl-
jande enheter:

1) styrning av trafikförvaltningen,
2) transporttjänster,
3) datalager inom trafik och transport,
4) transportnät, och
5) säkerhet och automatisering inom trafik

och transport.

19 §

Styrning av trafikförvaltningen

Enheten för styrning av trafikförvaltningen
handlägger ärenden inom avdelningens an-
svarsområde som gäller

1) optimering av de uppnådda resultaten,
effekterna och produktiviteten av verksamhe-
ten inom trafikförvaltningen,

2) samordning av trafikpolitiska strategier,
3) planering av verksamheten och ekono-

min inbegripet beredning av budgetförslag,
4) resultatorienterad styrning av Trafik-

verket och Trafiksäkerhetsverket samt fastig-
heter och lokaler som de besitter samt hyres-
avtal och andra avtal som hänför sig till dem
samt strategisk styrning av närings-, trafik-
och miljöcentralernas verksamhet,

5) samordning på avdelningen av ärenden
som gäller Europeiska unionen, Ryssland,
annan internationell verksamhet, Östersjö-
samarbetet eller annat samarbete med närre-
gionerna samt det arktiska samarbetet,

6) samordning på avdelningen av forsk-
ning, framförhållning, utvärdering och utred-
ning samt projektet Fintrip, och

7) Trafikskyddet.

20 §

Transporttjänster

Enheten för transporttjänster handlägger
ärenden inom avdelningens ansvarsområde
som gäller

1) möjliggörande av innovativa och lätt-
hanterliga tjänster som motsvarar kundernas
behov,

2) dugligheten av marknaden för trans-
porttjänster och möjliggörande an ny affärs-
verksamhet,

3) den inre marknaden,
4) smidighet och logistik i fråga om rese-

och transportkedjor,
5) miljöfrågor på transportområdet samt

frågor som rör klimat och utsläpp,
6) upphandling av trafik, statliga stöd och

statsbidrag,
7) passagerarnas rättigheter och konsu-

mentskydd,
8) civilrättsliga frågor, och
9) sociala frågor på transportområdet.

21 §

Datalager inom trafik och transport

Enheten för datalager inom trafik och
transport handlägger ärenden inom avdel-
ningens ansvarsområde som gäller

1) möjliggörande av att informationen ut-
nyttjas fullt ut,

2) utveckling av digitaliseringen,
3) utnyttjande av information,
4) tjänster som bygger på den nationella

servicekanalen,
5) informationssäkerhet och integritets-

skydd,
6) prissättning, beskattning och finansie-

ring av trafiken, och
7) samordning av försök och driften av

den helhet som består av alla försök vid
avdelningen.

22 §

Transportnät

Enheten för transportnät handlägger ären-
den inom avdelningens ansvarsområde som
gäller

1) nät, hamnar och andra terminaler i
landtrafik, flygplatser, inre vattenvägar och
sjövägar samt Saima kanal,

2) samarbete vid samordning av markan-
vändning, boende, trafik, tjänster och nä-
ringar samt smarta städer och tillväxtzoner,

3) frågor som gäller energi, drivkraft och
samordning med de energinät trafiken behö-
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ver samt samordning med de kommunika-
tionsnät och tjänster som trafiken behöver,
och

4) trafikreglering och trafikledning, isbryt-
ning och lotsning.

23 §

Säkerhet och automatisering inom trafik och
transport

Enheten för säkerhet och automatisering
inom trafik och transport handlägger ärenden
inom avdelningens ansvarsområde som gäller

1) möjliggörande och initiativrikt och ful-
lödigt utnyttjande av säkra trafiktjänster och
automatisering,

2) automatisering och robotisering av tra-
fiken,

3) uppföranderegler, trafikregler och sank-
tioner,

4) säkerhetsfrågor med anknytning till tra-
fikmedel,

5) utbildning och behörigheter,
6) säkerställande av trafiken, och
7) kontinuerlig verksamhet och beredskap.

Kommunikationspolitiska avdelningen

24 §

Kommunikationspolitiska avdelningens
uppgifter

Till kommunikationspolitiska avdelning-
ens ansvarsområde hör ärenden som gäller

1) kommunikationspolitik och allmän po-
litik i fråga om informationssamhället,

2) lagstiftning och självreglering som rör
kommunikation inom avdelningens ansvars-
område,

3) allmän styrning och utveckling av kom-
munikationsmarknaden,

4) konkurrensen på kommunikationsmark-
naden,

5) företagens internationalisering inom
branschen,

6) yttrandefriheten och integritetsskyddet i
kommunikationstjänster, och

7) Kommunikationsverket och resultato-
rienterad styrning av verket samt fastigheter

och lokaler som verket besitter samt hyresav-
tal och andra avtal som hänför sig till dem.

25 §

Enheterna vid kommunikationspolitiska
avdelningen

Vid kommunikationspolitiska avdelningen
finns följande enheter:

1) kommunikationsnät,
2) kommunikationstjänster, och
3) datalager inom kommunikation.
Till avdelningens gemensamma uppgifter

hör långsiktig planering av kommunikations-
politiken, verksamhets- och ekonomiplane-
ring, uppgörande av budgetförslag, beredning
av resultatmål, samordning av EU-ärenden
och internationella ärenden, samarbete med
Europeiska unionens organ och internatio-
nella avtal på avdelningens ansvarsområde,
samordning av forsknings- och utvecklings-
projekt inom avdelningens ansvarsområde,
resultatorienterad styrning av Kommunika-
tionsverket samt statliga stöd.

26 §

Kommunikationsnät

Enheten för kommunikationsnät handläg-
ger ärenden som gäller

1) utbudet av elektroniska kommunika-
tionsnät och mångsidiga bredbandstjänster
samt internationella datauppkopplingar,

2) frekvenspolitik, frekvensavgifter och
nätkoncessioner,

3) driftssäkerheten i kommunikationsnä-
ten,

4) konsumentfrågor som rör kommunika-
tionsnät, och

5) internetförvaltning.

27 §

Kommunikationstjänster

Enheten för kommunikationstjänster hand-
lägger ärenden som gäller

1) utbudet av medieinnehåll och program-
koncessioner,
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2) allmännyttig televisions- och radio-
verksamhet, Rundradion Ab och statens tele-
visions- och radiofond,

3) digitala tjänster och robotisering,
4) posttjänster och närlogistik,
5) samhällsomfattande kommunikations-

tjänster och andra konsumentfrågor, och
6) tillgänglighet i fråga om kommunika-

tionstjänster,

28 §

Datalager inom kommunikation

Enheten för datalager inom kommunika-
tion handlägger ärenden som gäller

1) utnyttjande av information och rätten
till information,

2) möjligheten att utnyttja data för affärs-
verksamhet och andra ändamål inom övriga
förvaltningsområden,

3) informationssäkerhet,
4) konfidentialitet vid kommunikation och

dataskyddet i kommunikationstjänster,
5) identitetsförvaltning och elektronisk

identifiering, och
6) elektronisk handel.

Ministeriets kommunikation

29 §

Uppgifter för ministeriets kommunikation

Ministeriets kommunikation är en enhet
som lyder direkt under kanslichefen och som
stöder och biträder ministeriets ledning i mi-
nisteriets kommunikationsverksamhet och
kontakten med intressentgrupper. Ministeri-
ets kommunikation planerar, genomför och
utvecklar ministeriets övergripande kommu-
nikation.

Ministeriets kommunikation handlägger
dessutom ärenden som gäller

1) ministeriets externa kommunikation,
kontakten med intressentgrupper samt sam-
hällskampanjer,

2) ministeriets interna kommunikation,
3) webbkommunikation och kommunika-

tionskanaler i sociala medier,
4) kommunikationssamarbetet inom stats-

rådet och ministeriets förvaltningsområde,

5) publikationsverksamheten,
6) ministeriets visuella profil, och
7) ministeriets kommunikationsutbild-

ningar.

31 §

Avdelningschefer

Varje avdelningschef
1) deltar i ledningen av ministeriet och

förvaltningsområdet i ledningsgrupperna, be-
redande ledningsgruppen och förvaltnings-
områdets ledningsgrupp samt leder verksam-
heten vid sin avdelning så att de uppgifter
som hör till avdelningen sköts med gott re-
sultat,

2) svarar för planeringen av verksamheten
vid avdelningen samt för beredningen av
verksamhets- och ekonomiplanen och bud-
getförslaget,

3) svarar för kvaliteten i och styrningen av
beredningen av lagstiftning vid avdelningen,

4) biträder ministern och kanslichefen i
ärenden som hör till avdelningens ansvars-
område,

5) sörjer för utvecklingen av sin personal,
6) tar vid behov initiativ till revidering av

lagstiftningen eller förvaltningen inom avdel-
ningens ansvarsområde, och

7) svarar för att avdelningens resultatmål
nås samt för användningen av de anslag som
beviljats avdelningen.

För kommunikationsdirektörens uppgifter
gäller i tillämpliga delar det som i denna
arbetsordning bestäms om avdelningschefens
uppgifter.

32 §

Enhetsdirektörer

Varje enhetsdirektör
1) deltar i ledningen av avdelningen samt

leder, övervakar och utvecklar sin enhets
verksamhet i enlighet med de verksamhets-
linjer och resultatmål som ställts upp för den,

2) sörjer för beredningen av verksamhets-
och ekonomiplanen och budgetförslaget för
enheten och de organisationer som ingår i
dess ansvarsområde samt följer upp utfallet,
och
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3) svarar för inledandet, genomförandet
och uppföljandet av projekt som hör till en-
hetens uppgifter samt för kvaliteten i bered-
ningen av lagstiftning och annan beredning
vid enheten.

33 §

Controllern för trafik- och
kommunikationsförvaltningen

Kanslichefen biträds av en controller för
trafik- och kommunikationsförvaltningen
som

1) övervakar kvaliteten på planerings-,
uppföljnings- och rapporteringssystem som
används vid ministeriet och ämbetsverken
och inrättningarna på ministeriets ansvarsom-
råde samt riskhanteringen,

2) utvärderar uppgifter om förvaltnings-
områdets verksamhetsenheter i fråga om de-
ras ekonomi samt uppnådda resultat och ef-
fekter av verksamheten,

3) utvecklar rapporteringen, riskhante-
ringen och framförhållningen på förvalt-
ningsområdet så att de är pålitliga, högklas-
siga och tillräckliga,

4) producerar andra sakkunnigtjänster och
redogörelser som kanslichefen begär i fråga
om hur ekonomisk, resultatgivande och verk-
ningsfull förvaltningsområdets verksamhet
är,

5) förser avdelningarna samt ämbetsver-
ken och inrättningarna på förvaltningsområ-
det med sakkunnigtjänster i ärenden som är
av ekonomisk betydelse med tanke på risk-
hanteringen, och

6) har hand om andra uppdrag som kansli-
chefen bestämmer.

35 §

Avsteg från den fastställda
arbetsfördelningen

Trots den fastställda arbetsfördelningen är
varje tjänsteman skyldig att utföra de uppgif-
ter som ministern eller kanslichefen eller res-
pektive avdelningschef eller enhetsdirektör
förordnar.

Om det är oklart eller en tolkningsfråga

vilken avdelning som ska handlägga ett
ärende, avgörs frågan av kanslichefen. På
motsvarande sätt är det avdelningschefen el-
ler respektive enhetsdirektör som avgör vem
vid avdelningen eller enheten som ska hand-
lägga ärendet.

37 §

Föredragning av ärenden

Innan ett ärende föredras för ministern eller
kanslichefen för avgörande eller föredrag-
ningslistan delas ut, ska den föredragande
lämna handlingarna samt ett förslag till beslut,
ett brev eller föredragningslistan till den en-
hetsdirektör som är tjänstemannens närmaste
chef och avdelningschefen för godkännande.

När ärendet avgörs av avdelningschefen,
ska motsvarande förfarande iakttas med avse-
ende på enhetsdirektören. Avdelningschefen
och enhetsdirektören kan av särskilda skäl
bestämma att vissa ärenden kan föredras eller
tas upp på en föredragningslista utan att de
får handlingarna till påseende eller en redo-
görelse om ärendet i fråga.

38 §

Riksdagsspörsmål

Ett förslag till svar på ett skriftligt spörs-
mål ska föredras för ministern senast fem
dagar innan tidsfristen löper ut. Ett förslag till
svar ska innan det läggs fram för ministern
lämnas till kanslichefen, avdelningschefen
och enhetsdirektören för påseende.

39 §

Utfrågning i riksdagen

Om en tjänsteman vid ministeriet i egen-
skap av sakkunnig kallas till ett riksdagsut-
skott för att bli hörd, ska tjänstemannen på
förhand underrätta ministern, kanslichefen,
avdelningschefen, enhetsdirektören och mi-
nisterns specialmedarbetare om saken.

Om utfrågningen ska utarbetas en rapport
som lämnas till ministern, kanslichefen, av-
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delningschefen, enhetsdirektören och minis-
terns specialmedarbetare.

40 §

Underrättande av kanslichefen och
avdelningscheferna

Kanslichefen och avdelningschefen, till
den del det gäller ärenden som hör till hans
eller hennes avdelning, ska underrättas om de
viktiga ärenden som är aktuella eller under
arbete.

Vad som ovan bestäms om kanslichefen
och avdelningschefen gäller i tillämpliga de-
lar även enhetsdirektören.

42 §

Offentlighet och öppenhet

Ministeriet tillämpar öppenhet och växel-
verkan i sin verksamhet. I fråga om ministe-
riets kommunikation följs ministeriets kom-
munikationsstrategi och anvisningar om
kommunikation. Kommunikation är en del av
ledning och beredning av ärenden. Kommu-
nikation och intressentverksamhet hör till
varje tjänstemans grundläggande uppgifter.
Ministeriets kommunikation samt avdelning-
arna och enheterna verkar i ett nära samar-
bete i frågor som gäller den interna och ex-
terna kommunikationen. Av ministeriets an-
visningar om kommunikation framgår upp-
gifterna och arbetsfördelningen för ministeri-
ets ledning, tjänstemännen och ministeriets
kommunikation i offentliggörandet av ären-
den.

Var och en som arbetar vid ministeriet är
skyldig att följa god informationshantering
och svarar för de handlingar och den infor-
mation som han eller hon hanterar i enlighet
med offentlighetslagen och de anvisningar
som gäller hantering av ministeriets hand-
lingar. Ministeriets avdelningar och enheter
har ett nära samarbete i frågor som gäller
dokumentförvaltning samt hantering av hand-
lingar och handlingars offentlighet.

43 §

Ministerns beslutanderätt

Ministern avgör de ärenden som ska avgö-
ras vid ministeriet, om inte beslutanderätten
har delegerats till ministeriets tjänstemän. Ut-
låtanden och förklaringar som ska lämnas till
andra myndigheter föredras för ministern, om
inte något annat bestäms särskilt nedan.

49 §

Förordnanden om tjänsteresor

Ministern utfärdar förordnanden om tjäns-
teresor för sin specialmedarbetare och kansli-
chefen. Kanslichefen utfärdar förordnanden
om tjänsteresor för avdelningscheferna, kom-
munikationsdirektören samt för övriga under-
ordnade.

Avdelningschefen utfärdar förordnanden
om tjänsteresor för enhetsdirektörerna. För-
ordnanden om tjänsteresor för tjänstemän
inom ministeriets information utfärdas av
kommunikationsdirektören. För andra tjäns-
temän utfärdas förordnanden om tjänsteresor
av enhetsdirektören.

50 §

Kanslichefens beslutanderätt

Kanslichefen avgör utöver vad som anges i
48 och 49 § också ärenden som gäller

1) utlåtanden eller förklaringar till andra
myndigheter i ärenden som inte hör till beslu-
tanderätten för ministern eller en avdelnings-
chef,

2) fördelning av de anslag som ministeriet
förfogar över,

3) ministeriets interna förvaltning och ord-
ning, om ärendet är principiellt eller annars
viktigt,

4) tillstånd till bisyssla för tjänstemän vid
ministeriet,

5) utnämning av tjänstemän i lägre tjänste-
ställning än överinspektör och anställning i
arbetsavtalsförhållande eller utnämning till
tjänsteman på viss tid till ett motsvarande
tjänsteförhållande eller till ett annat tjänste-
förhållande för högst ett år,
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6) tilldelande av varning enligt 24 § i
statstjänstemannalagen,

7) lönerna för ministeriets tjänstemän,
8) framställning om ministeriets represen-

tant i arbetsgrupper tillsatta av andra myndig-
heter eller i andra beredningsorgan, när ären-
det som bereds gäller flera avdelningars an-
svarsområde eller förvaltningsområde i all-
mänhet, och

9) utfärdande av förordnanden om tjänste-
resor för chefen för ett ämbetsverk eller en
inrättning inom ministeriets förvaltningsom-
råde, om tjänsteresan betalas av någon annan
än ämbetsverket eller inrättningen.

51 §

Avdelningschefens beslutanderätt

Avdelningschefen avgör ärenden som gäl-
ler

1) utlåtanden och förklaringar till andra
myndigheter i ärenden som är av liten allmän
betydelse och som hör till avdelningens an-
svarsområde,

2) förvaltningsklagan i ärenden som är av
liten allmän betydelse och som hör till avdel-
ningens ansvarsområde,

3) användning av de anslag avdelningen
förfogar över eller fördelning av anslagen till
en enhet,

4) ingående av forskningsavtal i ärenden
som hör till avdelningens ansvarsområde, och

5) framställning om ministeriets represen-
tant i arbetsgrupper tillsatta av andra myndig-
heter eller i andra beredningsorgan, om ären-
det med stöd av 50 § inte hör till kansliche-
fens beslutanderätt.

52 §

Avdelningschefen vid trafikpolitiska
avdelningen

Avdelningschefen vid trafikpolitiska av-
delningen avgör ärenden som gäller

1) tillstånd enligt 4 § i lagen angående
rättighet att idka näring (122/1919),

2) undantag enligt 5 kap. 6 § i sjölagen
(674/1994) från det krav som gäller bonings-
orten för huvudredaren för ett partrederi,

3) köp av tjänster inom kollektivtrafiken
och statliga understöd inom trafikbranschen,
och

4) fastställande av trafikanordningar för
användning i försökssyfte.

55 §

Semestrar

Ministern fastställer kanslichefens semes-
ter.

Kanslichefen fastställer semesterordningen
och semestrarna för avdelningscheferna,
kommunikationsdirektören och controllern
för trafik- och kommunikationsförvaltningen.

Semesterordningen för enhetsdirektörerna
fastställs av respektive avdelningschef.

Semestrarna för övriga tjänstemän fast-
ställs av respektive enhetsdirektör eller annan
motsvarande chef.

56 §

Arbetet i kommittéer och arbetsgrupper

Ministeriets företrädare i en kommitté,
kommission eller annat beredningsorgan ut-
anför ministeriet förordnas av kanslichefen
eller avdelningschefen i enlighet med 50 och
51 §. Om ett ärende anses vara samhälleligt
eller ekonomiskt betydelsefullt enligt 45 §
ovan är det dock ministern som utfärdar för-
ordnandet.

En tjänsteman vid ministeriet som utses till
ordförande eller medlem i ett beredningsor-
gan ska representera ministeriet. Tjänsteman-
nen ska lämna uppgifter om kommitténs eller
kommissionens arbete och de ståndpunkts-
preciseringar som framkommer där till en-
hetsdirektören och avdelningschefen, och om
dessa anser att ärendet är samhälleligt eller
ekonomiskt betydelsefullt ur kommunika-
tionsministeriets synvinkel enligt vad som
avses i 45 § ovan, även till ministern och
kanslichefen.

Om de ärenden som handläggs av bered-
ningsorganet också berör eller tangerar an-
svarsområdet för en annan avdelning än
tjänstemannens egen avdelning, ska tjänste-
mannen även ha kontakt med den avdel-
ningen.
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Om det i ett beredningsorgan finns två
eller fler representanter från kommunika-
tionsministeriet, ska de eftersträva enhällig-
het i sina ståndpunktspreciseringar. Vid even-
tuella meningsskiljaktigheter ska de försöka
nå enighet genom att vid behov rådgöra med
avdelningschefen eller kanslichefen.

I arbetet i arbetsgrupper iakttas följande
principer:

1) om en av kommunikationsministeriet
tillsatt arbetsgrupp ger ut en slut- eller mel-
lanrapport ska utöver det egentliga samman-
draget vid behov även en kort rekommenda-
tion till åtgärder sammanställas,

2) beroende på ärendets art ska ordföran-
den för arbetsgruppen presentera arbets-
gruppspromemorian för ministern, kansliche-
fen eller avdelningschefen, och

3) en tjänsteman som representerar mini-
steriet i en arbetsgrupp utanför ministeriet är
skyldig att för sin närmaste chef redogöra för
de viktigaste rekommendationerna och ställ-

ningstagandena innan han eller hon under-
tecknar arbetsgruppspromemorian.

58 §

Kanslichefens och avdelningschefernas
ställföreträdare

När kanslichefen har förhinder är en av
ministern förordnad avdelningschef eller an-
nan av statsrådet utnämnd tjänsteman ställfö-
reträdare för kanslichefen. Ställföreträdare
för en avdelningschef och kommunikations-
direktören är en tjänsteman som förordnas av
kanslichefen. Ställföreträdare för en enhetsdi-
rektör inom en avdelning förordnas av avdel-
ningschefen.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars
2015.

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

Helsingfors den 8 januari 2015

Trafik- och kommunminister Paula Risikko

Kanslichef Harri Pursiainen
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