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Inrikesministeriets beslut

Nr 480

om ändring av ett polisförordnande om förbud mot trafik och vistelse inom vissa områden

Utfärdat i Helsingfors den 23 maj 2000

Inrikesministeriet har med stöd av 52 § polislagen av den 7 april 1995 (493/1995) beslutat
upphäva 1 § 2 och 3 punkten i inrikesministeriets polisförordnande av den 25 mars 1999

(440/1999) samt utfärda följande polisförordnande:

1 §

Förbud mot trafik och vistelse

Det är förbjudet att utan behörigt tillstånd
av justitieministeriets fångvårdsavdelning
eller straffanstalten i fråga färdas och vistas
inom följande fängelsers områden:
— — — — — — — — — — — — —
2) I Västra Finlands län
Tavastlands länsfängelse i Kylmäkoski

kommun, inom det område som utmärkts på
kartbilagan. Kartbilagan finns till påseende i
inrikesministeriets registratorskontor och i
Tavastlands länsfängelse, adress Vanha
maantie 26, Kylmäkoski;
Kuopio länsfängelse i Kuopio stad, inom

det område som utmärkts på kartbilagan.
Kartbilagan finns till påseende i inrikesmi-
nisteriets registratorskontor och i Kuopio
länsfängelse, adress Vankilakatu 3, Kuopio;
Satakunda öppna fängelse, avdelningen i

Huittinen kommun, inom det område som
utmärkts på kartbilagan. Kartbilagan finns
till påseende i inrikesministeriets registra-
torskontor och på avdelningen i Huittinen,
adress Toivarintie 581, Huittinen;
Satakunda öppna fängelse, avdelningen i

Kjulo kommun, inom det område som ut-
märkts på kartbilagan. Kartbilagan finns till
påseende i inrikesministeriets registrators-
kontor och på avdelningen i Kjulo, adress
Vankilantie 515, Kjulo;
Laukaa reservfängelse i Vuontee by i Lau-

kaa kommun, inom det område som ut-
märkts på kartbilagan. Kartbilagan finns till
påseende i inrikesministeriets registrators-
kontor och i Laukaa reservfängelse, adress
Sairontie 560, Vihtavuori; samt
Vilppula reservfängelse i Vilppula kom-

mun, inom det område som utmärkts på
kartbilagan. Kartbilagan finns till påseende i
inrikesministeriets registratorskontor och i
Vilppula reservfängelse, adress Kotiniemen-
tie 67, Vilppula.
3) I Östra Finlands län
Sukeva centralfängelse i Sonkajärvi

kommun samt Iskola öppna fängelseavdel-
ning i närheten av centralfängelset, inom de
områden som utmärkts på kartbilagan. Kart-
bilagan, som utvisar de områden som omfat-
tas av trafikförbudet finns till påseende i
inrikesministeriets registratorskontor och i
Sukeva länsfängelse, adress Ristikkotie 10,
Sukeva, Kalliosuo;
Norra Karelens länsfängelse i Pyhäselkä
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kommun, inom det område som utmärkts på
kartbilagan. Kartbilagan finns till påseende i
inrikesministeriets registratorskontor och i
Norra Karelens länsfängelse, adress Paavon-
tie 6, Hammaslahti;
Juga öppna fängelseavdelning i Juuka

kommun, inom det område som utmärkts på
kartbilagan. Kartbilagan finns till påseende i
inrikesministeriets registratorskontor och på
Juga öppna fängelseavdelning, adress Vep-
sänjoentie 2, Juuka;
Naarajärvi reservfängelse i Pieksamäki

landskommun, inom det område som ut-

märkts på kartbilagan. Kartbilagan finns till
påseende i inrikesministeriets registrators-
kontor och i Naarajärvi reservfängelse,
adress Linnantie 25, Naarajärvi; samt
Kurscentralen i Sulkava, inom det område

som utmärkts på kartbilagan. Kartbilagan
finns till påseende i inrikesministeriets regi-
stratorskontor och vid kurscentralen i Sulka-
va, adress Pieksänlahdentie 260, Sulkava.
— — — — — — — — — — — — —

6 §
Detta beslut träder i kraft den 1 juni 2000.

Helsingfors den 23 maj 2000.

Inrikesminister Kari Häkämies

Polisinspektör Hannu Hannula
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Inrikesministeriets polisförordnande

Nr 481

om förbud mot trafik och vistelse inom vissa områden

Utfärdat i Helsingfors den 23 maj 2000

Inrikesministeriet har med stöd av 52 § polislagen av den 7 april 1995 (493/1995) beslutat
utfärda följande polisförordnande:

1 §

Förbud mot trafik och vistelse

Det är förbjudet att inom det område som
finns utmärkt på kartbilagan färdas och vis-
tas inom Käyrä arbetskolonis område i Aura
kommun utan behörigt tillstånd av justitie-
ministeriets fångvårdsavdelning eller straff-
anstalten i fråga. Kartbilagan finns till påse-
ende i inrikesministeriets registratorskontor
och på Käyrä arbetskoloni, adress Pappilan-
tie 36, 21370 Aura kb.

2 §
Vad som föreskrivs ovan i 1 § gäller inte

sådan trafik eller vistelse på området som är
nödvändig för att myndigheterna skall kunna
fullgöra sina föreskrivna uppgifter.

3 §

Utmärkning av det område som
förordnandet gäller

Den som har fått lov att införa trafik- och
vistelseförbud skall förse det område som

begränsningen gäller samt infartsvägarna till
området med tydliga tavlor som anger för-
budet och bötesstraffet vid överträdelse av
förbudet.

4 §

Upphörande av förbud

När en straffanstalt som nämns i 1 § änd-
rar eller lägger ned sin verksamhet, skall
den avlägsna förbudstavlorna och förbuds-
skyltarna och utan dröjsmål underrätta inri-
kesministeriet om ändringen.

5 §

Straffbestämmelse

Den som bryter mot ett trafik- och vistel-
seförbud enligt detta polisförordnande kan
dömas till högst femtio dagsböter så som
52 § polislagen föreskriver.

6 §
Detta beslut träder i kraft den 1 juni 2000.

Helsingfors den 23 maj 2000

Inrikesminister Kari Häkämies

Polisinspektör Hannu Hannula
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Inrikesministeriets polisförordnande

Nr 482

om förbud mot trafik och vistelse inom vissa områden

Utfärdat i Helsingfors den 23 maj 2000

Inrikesministeriet har med stöd av 52 § polislagen av den 7 april 1995 (493/1995) beslutat
utfärda följande polisförordnande:

1 §

Förbud mot trafik och vistelse

Det är förbjudet att inom det område som
finns utmärkt på kartbilagan färdas och vis-
tas inom Kestilä reservfängelses område i
Kestilä kommun i Uleåborgs län utan behö-
rigt tillstånd av justitieministeriets fångvårds-
avdelning eller straffanstalten i fråga. Kart-
bilagan finns till påseende i inrikesministe-
riets registratorskontor och i Kestilä reserv-
fängelse, adress Turppasentie 2, 92700 Kes-
tilä.

2 §
Vad som föreskrivs ovan i 1 § gäller inte

sådan trafik eller vistelse på området som är
nödvändig för att myndigheterna skall kunna
fullgöra sina föreskrivna uppgifter.

3 §

Utmärkning av det område som
förordnandet gäller

Den som har fått lov att införa trafik- och

vistelseförbud skall förse det område som
begränsningen gäller samt infartsvägarna till
området med tydliga tavlor som anger för-
budet och bötesstraffet vid överträdelse av
förbudet.

4 §

Upphörande av förbud

När en straffanstalt som nämns i 1 § änd-
rar eller lägger ned sin verksamhet, skall
den avlägsna förbudstavlorna och förbuds-
skyltarna och utan dröjsmål underrätta inri-
kesministeriet om ändringen.

5 §

Straffbestämmelse

Den som bryter mot ett trafik- och vistel-
seförbud enligt detta polisförordnande kan
dömas till högst femtio dagsböter så som
52 § polislagen föreskriver.

6 §
Detta beslut träder i kraft den 1 juni 2000.

Helsingfors den 23 maj 2000

Inrikesminister Kari Häkämies

Polisinspektör Hannu Hannula
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Arbetsordning för undervisningsministeriet

Nr 483

Utfärdad den 26 maj 2000

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 9 § 2 mom. lagen
den 30 mars 1922 om statsrådet (78/1922), sådant detta lagrum lyder i lag 145/2000:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

I denna arbetsordning bestäms om ledning-
en av ministeriet och om ledningsgrupperna
vid ministeriet, styrningen av ministeriets
förvaltningsområde, ministeriets verksam-
hetsenheter och deras uppgifter, de ledande
tjänstemännens uppgifter och ställföreträda-
re, beredningen av ärenden samt om vilken
tjänsteman som skall avgöra ett ärende.
Om de frågor som nämns i 1 mom. gäller

dessutom vad som på andra ställen bestäms
om dem.

2 kap.

Styrning och ledning

2 §

Ledningen av ministeriet

Ministern leder verksamheten vid minis-
teriet. Om de ärenden som hör till ministe-
riets verksamhetsområde handläggs av fler än
en minister, leds verksamheten vid ministe-
riet av respektive minister. Ministrarna bistås
av var sin ledningsgrupp.

3 §

Styrningen av förvaltningsområdet

Inom ministeriets förvaltningsområde till-
lämpas vid ministeriet resultatorienterad led-
ning och mellan ministeriet och ämbetsverk
och inrättningar inom förvaltningsområdet
resultatstyrning.
Resultatplanen för ministeriet godkänns av

ministern på föredragning av kanslichefen.
Om de ärenden som hör till ministeriets
verksamhetsområde handläggs av fler än en
minister, godkänner respektive minister på
föredragning av kanslichefen resultatmålen i
fråga om sitt eget område.
Resultatmålen för de ämbetsverk och in-

rättningar som hör till en avdelnings verk-
samhetsområde godkänns av avdelningens
chef på föredragning från respektive enhet
vid avdelningen och resultatmålen för de
ämbetsverk och inrättningar som hör till
verksamhetsområdet för en enhet utanför
avdelningarna av kanslichefen på föredrag-
ning från enheten.

4 §

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen handlägger och samord-
nar vittsyftande och principiellt viktiga ären-
den som gäller ministeriet och förvaltnings-
området. Om de ärenden som hör till minis-
teriets verksamhetsområde handläggs av fler
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än en minister, handläggs sådana ärenden av
ledningsgruppen för ministern på respektive
område. Ärenden som gäller ministeriets
hela verksamhetsområde samordnas på mi-
nistrarnas gemensamma möten.
Till ledningsgruppen kallar ministern kans-

lichefen och ett nödvändigt antal andra
tjänstemän.

3 kap.

Avdelningar och verksamhetsenheter utan-
för avdelningarna

5 §

Verksamhetsenheter

Vid ministeriet finns följande verksam-
hetsenheter för behandling av ärenden som
hör till dess verksamhetsområde:
1) utbildnings- och forskningspolitiska av-

delningen, samt
2) kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska

avdelningen.
Dessutom finns vid ministeriet verksam-

hetsenheter utanför avdelningarna, nämligen
förvaltningsenheten, ekonomienheten, data-
enheten, internationella sekretariatet och
kommunikationsenheten.

Utbildnings- och forskningspolitiska
avdelningen

6 §

Verksamhetsområde

Till verksamhetsområdet för utbildnings-
och forskningspolitiska avdelningen hör
följande sektorer:
1) förskoleundervisning, grundläggande ut-

bildning, gymnasieutbildning och grundläg-
gande konstundervisning,
2) yrkesutbildning, om ärendet inte hör till

verksamhetsområdet för en annan avdelning,
3) vuxenutbildning,
4) yrkeshögskolor och yrkeshögskolestudi-

er,
5) universitet och universitetsstudier,
6) studiestöd,
7) vetenskaplig forskning,
8) arkivväsendet,
9) examensnämnderna för examina i finska

och svenska,

10) ärenden som gäller auktoriserade
translatorer, samt
11) ärenden i fråga om budget, verksam-

hets- och ekonomiplan, resultatstyrning, för-
fattningsberedning, förvaltnings- och perso-
nalfrågor, ärenden i fråga om lokalprojekt
och statsbidrag, när de hör till avdelningens
verksamhetsområde samt internationella
ärenden med undantag av sådana som i 16 §
åläggs internationella sekretariatet.
Utbildnings- och forskningspolitiska avdel-

ningen har också till uppgift att se till de
allmänna förutsättningarna för den utbild-
ning och vetenskapliga forskning som hör
till verksamhetsområdet, utbildningsplane-
ringen och med beaktande av arbetslivets
behov prognostiseringen av utbildningsbe-
hovet.
Sakkunnigorgan inom avdelningens

verksamhetsområde är rådet för utvär-
dering av högskolorna och delegationen
för studiestödsärenden.
Chef för avdelningen är en överdirektör

som förordnas av ministern.

7 §

Ämbetsverk och inrättningar som hör till
avdelningens verksamhetsområde

Till verksamhetsområdet för utbildnings-
och forskningspolitiska avdelningen hör
följande ämbetsverk och inrättningar:
universiteten (vetenskaps- och konst-

högskolor),
yrkeshögskolorna,
utbildningsstyrelsen och läroanstalterna

som hör till dess verksamhetsområde,
studentexamensnämnden,
besvärsnämnden för studiestöd,
länsstyrelserna till den del de hör till av-

delningens verksamhetsområde,
centret för internationellt personutbyte,
Finlands Akademi,
forskningscentralen för de inhemska språ-

ken,
arkivverket,
Depåbiblioteket, samt
CSC-Tieteellinen Laskenta Oy.

8 §

Enheter

Vid utbildnings- och forskningpolitiska
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avdelningen finns enheten för allmänutbild-
ning, yrkesutbildningsenheten, yrkeshögsko-
leenheten, universitetsenheten, vuxenutbild-
ningsenheten och forskningspolitiska enhe-
ten.
Chef för en enhet är en direktör eller en

annan tjänsteman som förordnas av minis-
tern.

9 §

Enheternas uppgifter

Enheten för allmänutbildning handlägger
ärenden som gäller förskoleundervisning,
grundläggande utbildning, gymnasieutbild-
ning och grundläggande konstundervisning
samt studentexamen, om ärendet inte hör till
verksamhetsområdet för någon annan enhet.
Dessutom handlägger enheten ärenden som
gäller musik- och andra konstläroanstalter
samt övrig konstundervisning.
Yrkesutbildningsenheten handlägger ären-

den som gäller yrkesutbildning, om ärendet
inte hör till verksamhetsområdet för någon
annan enhet eller annan avdelning.
Yrkeshögskoleenheten handlägger ärenden

som gäller yrkeshögskolor och yr-
keshögskolestudier samt försök med yr-
keshögskolor, om ärendet inte hör till verk-
samhetsområdet för någon annan enhet.
Universitetsenheten handlägger ärenden

som gäller universitet och universitetsstudier
samt bolaget CSC-Tieteellinen Laskenta Oy,
om ärendet inte hör till verksamhetsområdet
för någon annan enhet. Dessutom handläg-
ger enheten sådana personalärenden vid uni-
versiteten som hör till ministeriets verksam-
hetsområde.
Vuxenutbildningsenheten handlägger ären-

den som gäller vuxenutbildning, fritt bild-
ningsarbete och främjande av utbild-
ningspolitik som bygger på principen om
livslångt lärande.
Forskningspolitiska enheten handlägger

ärenden som gäller vetenskaplig forskning,
forskarskolor, vetenskaplig informationsför-
sörjning och arkivväsendet, om ärendet inte
hör till verksamhetsområdet för någon annan
avdelning.
Enheterna samarbetar vid behov sinsemel-

lan under ledning av den behöriga enheten.

Kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska
avdelningen

10 §

Verksamhetsområde

Till verksamhetsområdet för kultur-,
idrotts- och ungdomspolitiska avdelningen
hör följande sektorer:
1) konst,
2) det allmänna biblioteksväsendet,
3) museiväsendet,
4) mediekultur,
5) kulturarvet,
6) upphovsrätt,
7) övrig kulturverksamhet,
8) idrott,
9) ungdomsarbete,
10) förebyggande av rasism samt främ-

jande av goda etniska relationer i samarbete
med den andra avdelningen och de övriga
verksamhetsenheterna,
11) aktiebolaget Oy Veikkaus Ab, samt
12) ärenden i fråga om budget, verk-

samhets- och ekonomiplan, resultatstyrning,
författningsberedning, förvaltnings- och per-
sonalfrågor, ärenden som gäller lokalprojekt
och statsbidrag, när de hör till avdelningens
verksamhetsområde samt internationella
ärenden med undantag av sådana som i 16 §
åläggs internationella sekretariatet.
Kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska av-

delningen har också till uppgift att se till de
allmänna förutsättningarna för kultur, konst,
idrott och ungdomsarbete inom verksamhets-
området.
Sakkunnigorgan inom avdelningens verk-

samhetsområde är upphovsrättsrådet, statens
kommission för konstverk, statens idrottsråd,
delegationen för ungdomsärenden och
kommissionen som bereder statsbidragen till
ungdomsorganisationerna.
Chef för avdelningen är en överdirektör

som förordnas av ministern.

11 §

Ämbetsverk och inrättningar som hör till
avdelningens verksamhetsområde

Till verksamhetsområdet för kultur-,
idrotts- och ungdomspolitiska avdelningen
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hör följande ämbetsverk och inrättningar:
centralkommissionen för konst, statens

konstkommissioner och de regionala konst-
kommissionerna,
biblioteket för synskadade,
museiverket,
Statens konstmuseum,
förvaltningsnämnden för Sveaborg,
Finlands filmarkiv,
statens filmgranskningsbyrå och film-

nämnd, samt
länsstyrelserna till den del de hör till av-

delningens verksamhetsområde.

12 §

Enheter

Vid kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska
avdelningen finns konst- och kulturarvsenhe-
ten, mediekulturenheten, idrottsenheten, ung-
domsenheten samt utvecklings- och service-
enheten.
Chef för en enhet är en direktör eller en

annan av ministern förordnad tjänsteman.

13 §

Enheternas uppgifter

Konst- och kulturarvsenheten handlägger
ärenden som gäller konst, främjande av
konsten, konstorganisationen och konstinrätt-
ningar, museiväsendet samt kulturarvet.
Mediekulturenheten handlägger ärenden

som gäller främjandet av kulturen, det au-
diovisuella området och annan kulturindu-
stri, kulturinrättningar, det allmänna biblio-
teksväsendet och upphovsrätt.
Idrottsenheten handlägger ärenden som

gäller motions- och idrottsverksamhet, med-
borgarverksamhet inom motion och idrott,
samhällelig utveckling av idrott, ärenden
som gäller nationellt samarbete samt, om
inte ärendet hör till verksamhetsområdet för
en annan avdelning, idrottsutbildnings-
centrer.
Ungdomsenheten handlägger ärenden som

gäller ungdomsväsendet, ungdomsverksam-
het, förbättrande av de ungas levnads-
förhållanden samt ungdomspolitisk koordi-
nering.
Utvecklings- och serviceenheten handläg-

ger ärenden som gäller avdelningens budget,
verksamhets- och ekonomiplan, resultatstyr-
ning, författningsberedning, aktiebolaget Oy

Veikkaus Ab, förvaltning och personal inom
verksamhetsområdet samt lokalprojekt.
Enheterna fungerar vid behov i samarbete

med varandra under ledning av den behöriga
enheten.

Verksamhetsenheter utanför
avdelningarna

14 §

Förvaltningsenheten

Förvaltningsenheten handlägger ärenden
som gäller förvaltningen av ministeriet och
dess förvaltningsområde samt personalen,
om ärendet inte hör till en avdelnings verk-
samhetsområde, tjänster inom ämbetsverket
och dokumentförvaltning, personalutbild-
ning, religionsfrihet, evangelisk-lutherska
kyrkan, ortodoxa kyrkosamfundet och andra
religiösa samfund, stupade, samordning av
arbetsmarknadsfrågor inom ministeriet och
förvaltningsområdet samt beredskapsplane-
ring. Dessutom handlägger enheten med
stöd av förordningen om förvaltningen av
statens fastighetsförmögenhet (159/1995) de
ärenden som hör till ministeriet i egenskap
av fastighetsenhet samt bereder ärenden i
fråga om lokalprojekt och anläggningspro-
jekt som hör till avdelningarna.
Chef för enheten är förvaltningsdirektören.

15 §

Ekonomienheten

Ekonomienheten handlägger ärenden som
gäller ministeriets och förvaltningsområdets
budgetförslag, ärenden som gäller EU:s
strukturfonder, annan samordning av verk-
samhets- och ekonomiplanering och intern
kontroll, kontroll av användningen av stats-
understöd och EU:s strukturfondsmedel, be-
talningsrörelsen och redovisningen samt lö-
neräkningen.
Chef för enheten är ekonomichefen.

16 §

Internationella sekretariatet

Internationella sekretariatet handlägger
ärenden som gäller utveckling av ministeri-
ets internationella verksamhet samt gemen-
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samma uppgifter i det bilaterala kultur-
samarbetet, det nordiska samarbetet, det
multilaterala samarbetet och närområdessam-
arbetet. Sekretariatet skall också bistå i be-
söksärenden samt handlägga ärenden som
gäller verksamhet bland utlandsfinländare,
frändefolksprogrammet och Institutet för
Ryssland och Östeuropa. Till sekretariatets
uppgifter hör också att samordna ärenden
som gäller Europeiska unionen, svara för
förvaltningen av EU-dokument, följa verk-
samheten i de för ministeriet centralaste or-
ganen som handlägger unionsärenden och
förmedla information i anslutning till den,
informera om aktuella ärenden som gäller
unionen samt för övrigt bistå ministeriet i
ärenden som gäller Europeiska unionen. Till
sekretariatet hör också att för utbildnings-
och forskningspolitiska avdelningen och kul-
tur-, idrotts- och ungdomspolitiska avdel-
ningen bereda finansieringsbeslut som gäller
sådana anslag för bilateralt samarbete som
anvisats ministeriet gemensamt. Finansie-
ringsbesluten bereds i samarbete med veder-
börande avdelning.
Sakkunnigorgan inom sekretariatets verk-

samhetsområde är Finlands Unescokommis-
sion.
Chef för sekretariatet är en direktör som

förordnas av ministern.

17 §

Dataenheten

Dataenheten handlägger ärenden som gäl-
ler utvecklingen och samordningen av minis-
teriets och förvaltningsområdets databehand-
ling, de informationstekniska verk-
samhetsbetingelserna, ministeriets bibliotek
och informationstjänst samt utvecklingen i
fråga om distribution och anskaffning av
statistikmaterial och annan information som
ministeriet behöver.
Chef för enheten är en tjänsteman som

förordnas av ministern.

18 §

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenhetens uppgift är att bi-
stå ministrarna, kanslichefen och ministeriets
enheter i informationsverksamheten samt
sköta utvecklings- och serviceuppgifter i
samband med ministeriets kommunikation.

Chef för enheten är en tjänsteman som
förordnas av ministern.

19 §

Övriga uppgifter för verksamhetsenheter
utanför avdelningarna

Utöver vad som ovan bestäms om uppgif-
terna för verksamhetsenheterna utanför av-
delningarna handlägger de vid behov ären-
den i fråga om budget, verksamhets- och
ekonomiplanering, resultatstyrning, författ-
ningsberedning, förvaltnings- och personal-
frågor, ärenden som gäller lokalprojekt och
statsbidrag samt internationella ärenden.
Verksamhetsenheterna utanför avdelning-

arna är underställda kanslichefen, som vid
behov utfärdar närmare bestämmelser om
handläggningen av ärenden vid en enhet.

20 §

Tjänstemän som inte är placerade vid någon
verksamhetsenhet och direkt lyder under

kanslichefen

Tjänstemän som är direkt underställda
kanslichefen handlägger de ärenden som
kanslichefen bestämmer.
Ministeriets interna revision lyder direkt

under kanslichefen.

4 kap.

Verksamhets- och ekonomiplanering samt
uppföljning

21 §

Verksamhets- och ekonomiplan samt
budgetförslag

Avdelningarna och verksamhetsenheterna
utanför avdelningarna uppgör för det egna
verksamhetsområdets del en plan i fråga om
verksamhet och ekonomi samt budgetförslag
och förslag till detaljerad indelning av bud-
geten.
Ekonomienheten samordnar utifrån de i 1

mom. nämnda planerna och förslagen ett
förslag till verksamhets- och ekonomiplan
för ministeriet och dess förvaltningsområde
samt till budgetförslag och detaljerad indel-
ning av budgeten.
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Ekonomienheten sköter i samarbete med
avdelningarna och verksamhetsenheterna
utanför avdelningarna ärenden i samband
med överskridande av förslagsanslag och
ändringar i den detaljerade indelningen.
Överskridningstillstånd som gäller vinstme-
del av tippning föredras av avdelningen i
fråga.

22 §

Verksamhetsberättelse

Avdelningarna och verksamhetsenheterna
utanför avdelningarna uppgör en berättelse
om sitt verksamhetsområde för föregående
kalenderår.
Ekonomienheten uppgör utgående från de i

1 mom. nämnda berättelserna ett förslag till
verksamhetsberättelse för ministeriets för-
valtningsområde.

5 kap.

De ledande tjänstemännens uppgifter

23 §

Kanslichefens uppgifter

Utöver vad som bestäms i reglementet för
statsrådet har kanslichefen till uppgift att i
egenskap av ministerns närmaste medhjäl-
pare
1) styra, leda och övervaka den resul-

tatorienterade ledningen och resultatstyrning-
en inom ministeriets förvaltningsområde,
2) samordna och övervaka funktionerna

vid avdelningarna och vid verksamhetsen-
heterna utanför avdelningarna samt delta i
beredningen och genomförandet av ärenden
som är vittsyftande eller på annat sätt vikti-
ga,
3) svara för utvecklingen av personalen,

förvaltningen och den övriga verksamheten
vid ministeriet,
4) följa och bedöma utvecklingen inom

ministeriets förvaltningsområde och ta be-
hövliga initiativ till lagstiftningsreformer och
andra reformer,
5) bereda och för ministern föredra avdel-

ningarnas och de utanför avdelningarna stå-
ende verksamhetsenheternas resultatplaner på
framställning av dem och följa upp hur
de förverkligas,
6) föredra förvaltningsområdets budgetför-

slag, verksamhets- och ekonomiplan samt
verksamhetsberättelse för ministern, samt
7) handlägga de ärenden som ministern

ålägger kanslichefen för handläggning.
Vid ministeriets chefsmöte behandlas un-

der ledning av kanslichefen betydande ären-
den som gäller ministeriet och dess verk-
samhetsområde i förberedande syfte. Till
chefsmötena kallar kanslichefen cheferna för
avdelningarna, företrädarna för personalen
och vid behov andra tjänstemän.

24 §

Uppgifter för chefen för en avdelning

Chefen för en avdelning har till uppgift att
1) leda och övervaka verksamheten vid

avdelningen,
2) se till att de uppgifter som hör till av-

delningen sköts med gott resultat,
3) godkänna resultatmålen för enheterna

vid avdelningen samt för ämbetsverk och
inrättningar som hör till avdelningens verk-
samhetsområde på framställning av dem och
följa upp hur målen uppnås, samt
4) följa och bedöma utvecklingen inom

avdelningens verksamhetsområde och ta be-
hövliga initiativ.

25 §

Uppgifter för chefen för en enhet vid en
avdelning och chefen för en

verksamhetsenhet utanför avdelningarna

I fråga om de uppgifter chefen för en en-
het vid en avdelning eller för en verksam-
hetsenhet utanför avdelningarna har, gäller i
tillämpliga delar vad som bestäms i 24 § om
vilka uppgifter chefen för en avdelning har.

6 kap.

Utnämningar, tjänstledigheter,
ställföreträdare och semestrar

26 §

Utnämningar

Alla tjänster är gemensamma för ministeri-
et. Ministern utnämner eller anställer perso-
nal vars avlöning sker enligt minst löneklass
A 22 eller motsvarande, om inte på annat
ställe bestäms annorlunda.
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Annan personal än den som avses i 1
mom. utnämns eller anställs av chefen för
den aktuella avdelningen eller verksam-
hetsenheten utanför avdelningarna. Andra
tjänstemän än de som avses i 1 mom. och
som inte är placerade vid någon verksam-
hetsenhet utnämns eller anställs dock av för-
valtningsdirektören.

27 §

Tjänstledigheter

Tjänstledigheter som en tjänsteman har rätt
till med stöd av lag eller tjänstekollektivav-
tal beviljas av förvaltningsdirektören eller av
en tjänsteman vid förvaltningsenheten som
kanslichefen har förordnat.
Korta sådana tjänstledigheter som avses i

1 mom. för högst nio vardagar beviljas lik-
väl chefen för en enhet vid en avdelning och
övriga direkt underlydande tjänstemän av
avdelningens chef och tjänstemännen vid en
enhet inom en avdelning av enhetens chef.
Tjänstemän vid en enhet utanför avdelning-
arna beviljas sådan tjänstledighet av chefen
för verksamhetsenheten.
Chefen för en avdelning eller en verksam-

hetsenhet utanför avdelningarna samt en
tjänsteman som inte är placerad vid någon
verksamhetsenhet beviljas tjänstledighet som
avses i 2 mom. av förvaltningsdirektören
eller av en tjänsteman vid förvaltningsenhe-
ten som förordnats av kanslichefen.
Andra tjänstledigheter än de som avses i

1—3 mom. beviljas
1) tjänstemän som utnämnts av republi-

kens president eller statsrådets allmänna
sammanträde för högst två år, av ministern
och för en längre tid, av statsrådets allmänna
sammanträde,
2) tjänstemän som utnämnts av ministern,

av kanslichefen, samt
3) andra tjänstemän, av den som utnämner

tjänstemannen.

28 §

Utnämning till tidsbegränsat
tjänsteförhållande

Beslut om utnämning till tjänsteman i
tidsbegränsat tjänsteförhållande fattas
1) för högst ett år av ministern och för en

längre tid av statsrådets allmänna samman-
träde, när republikens president eller stats-

rådets allmänna sammanträde utnämner till
motsvarande tjänst, samt
2) i övrigt av den som enligt 27 § 4 mom.

beviljar tjänstledighet.

29 §

Fastställande av ansökningstider

Kanslichefen fastställer hur lång ansök-
ningstiden skall vara i fråga om de tjänster
enligt 4 § 2—6 punkten förordningen om
undervisningsministeriet (162/1997) som
ledigförklaras. Längden på ansökningstider-
na för övriga tjänster fastställs av förvalt-
ningsdirektören.

30 §

Tillstånd till bisyssla

Beslut i ärenden som gäller en bisyssla
fattas av kanslichefen i fråga om chefen för
en avdelning och chefen för en enhet vid en
avdelning och chefen för en verksamhetsen-
het utanför avdelningarna.
För övriga tjänstemäns vidkommande be-

slutar chefen för avdelningen eller chefen
för verksamhetsenheten utanför avdelningar-
na i ärenden som gäller en bisyssla. Beslut
om ärenden som gäller bisysslor för tjänste-
män som inte är placerade vid någon verk-
samhetsenhet fattas av förvaltningsdirek-
tören.

31 §

Handläggning av personalärenden

Ärenden som avses i 26 §, 27 § 1, 3 och 4
mom. och i 28—30 § samt utfärdande av in-
tyg när en tjänsteman säger upp sig eller då
tjänsteförhållandet upphör föredras från för-
valtningsenheten.

32 §

Ställföreträdare

Till ställföreträdare för kanslichefen, när
denne är förhindrad att sköta sin tjänst, för-
ordnar ministern chefen för en avdelning
eller en annan tjänsteman utnämnd av repu-
blikens president eller statsrådets allmänna
sammanträde.
Till ställföreträdare för chefen för en av-

1189Nr 483



delning förordnar kanslichefen chefen för en
enhet inom samma avdelning och till ställ-
företrädare för chefen för en enhet vid en
avdelning förordnar avdelningens chef en
tjänsteman inom samma enhet.
Till ställföreträdare för chefen för en verk-

samhetsenhet utanför avdelningarna förord-
nar kanslichefen en tjänsteman vid samma
enhet.

33 §

Semestrar

Tiden för semestrarna och semesterord-
ningen liksom avvikelser från dem samt öv-
riga ärenden som gäller semestrarna avgörs
av kanslichefen i fråga om en chef för en
avdelning och en chef för en verksamhetsen-
het utanför avdelningarna.
De ärenden som nämns i 1 mom. avgörs

av avdelningens chef i fråga om cheferna för
enheterna vid avdelningen och övriga direkt
underlydande tjänstemän och av chefen för
respektive enhet vid en avdelning eller che-
fen för respektive verksamhetsenhet utanför
avdelningarna i fråga om tjänstemännen.
Förvaltningsdirektören avgör de i 1 mom.
nämnda ärendena i fråga om tjänstemän som
inte är placerade vid någon verksamhetsen-
het.

7 kap.

Beredning av ärenden

34 §

Samarbetet mellan avdelningarna och
verksamhetsenheterna utanför avdelningarna

I ett sådant ärende under beredning som
också gäller verksamhetsområdet för en an-
nan avdelning eller verksamhetsenhet utan-
för avdelningarna skall beredaren ha kontakt
också med dem.

35 §

Föredragningstillstånd

En föredragningslista för statsrådets all-
männa sammanträde eller för finansutskottet
får inte utan tvingande skäl delas ut innan
ministern har underrättats om saken och
godkänt att ärendet förs till föredragning.

36 §

Underrättande av ministrarna och
kanslichefen

Ministern och kanslichefen skall underrät-
tas om de viktigaste ärendena som aktualise-
ras eller är under arbete inom verksamhets-
området för en avdelning eller en enhet
utanför avdelningarna. Likaså skall de i god
tid underrättas om föredragningen av de vik-
tigaste ärendena och då så bestäms få hand-
lingarna för påseende.

37 §

Avvikande från den fastställda
arbetsfördelningen

Oberoende av den fastställda arbetsfördel-
ningen är en tjänsteman skyldig att vid be-
hov utföra alla uppgifter som ministern,
kanslichefen eller chefen för tjänstemannens
avdelning eller verksamhetsenhet utanför
avdelningarna förordnar.

8 kap.

Avgörande av ärenden

38 §

Ärenden som avgörs av ministern

Ministern avgör de ärenden i vilka beslut
skall fattas vid ministeriet, om inte beslutan-
derätten har getts en tjänsteman enligt vad
som bestäms i det följande.
Ministern avgör ett ärende som en tjäns-

teman annars skulle få avgöra, om ärendet
är principiellt viktigt eller vittsyftande eller
om det skall på remiss till statsrådets finans-
utskott.
Om det råder tvivel om ett ärende skall

betraktas som principiellt så viktigt eller
vittsyftande att det skall avgöras av minis-
tern, beslutar ministern om han eller hon
betraktar ärendet som ett sådant.

39 §

Ärenden som avgörs av kanslichefen

Kanslichefen avgör ärenden som gäller
utlåtanden om ärenden som hör till verksam-
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hetsområdet för fler än en avdelning eller
verksamhetsenhet utanför avdelningarna.
Kanslichefen avgör dessutom i fråga om

ministeriet och dess personal ärenden som
gäller
1) de anslag som ministeriet förfogar över

för sin interna verksamhet och fördelningen
av dem mellan verksamhetsenheterna,
2) ministeriets interna förvaltning och ord-

ning, om ärendet är principiellt viktigt eller
vittsyftande,
3) förordnande om tjänsteresor för chefen

för en avdelning eller för en enhet utanför
avdelningarna,
4) ingående av sådana avtal som avses i

44 § statstjänstemannalagen (750/1994) om
anställningsvillkor för andra tjänstemän än
dem som nämns i lagens 26 §, samt
5) utfärdande av intyg till tjänstemän som

utnämnts av republikens president eller stats-
rådets allmänna sammanträde när tjänste-
mannen säger upp sig eller då tjänsteförhål-
landet upphör.

40 §

Ärenden som avgörs av chefen för en
avdelning

Chefen för en avdelning avgör ärenden
som gäller
1) utlåtanden om ärenden som hör till av-

delningens verksamhetsområde,
2) användningen av anslag som anvisats

avdelningen eller ställts till dess förfogande,
om uppgiften inte i ministeriets interna bud-
get har överförts på en underlydande tjänste-
man eller förbehållits ministern,
3) meddelande av anvisningar till äm-

betsverk och inrättningar som hör till avdel-
ningens verksamhetsområde,
4) placeringen av personal vid avdel-

ningens enheter,
5) förordnanden om tjänsteresor för che-

ferna för enheterna vid avdelningen och and-
ra tjänstemän direkt under chefen för avdel-
ningen, samt
6) utfärdande av intyg till andra tjänste-

män vid avdelningen än dem som utnämnts
av republikens president eller statsrådets all-
männa sammanträde när de säger upp sig
eller då tjänsteförhållandet upphör.

41 §

Ärenden som avgörs av chefen för en enhet
vid en avdelning

Chefen för en enhet vid en avdelning av-
gör ärenden som gäller
1) betänkanden av kommittéer inom enhe-

tens verksamhetsområde, kommittéernas ar-
voden och kostnadsersättningar samt andra
medel som ställs till deras förfogande med
undantag av lönerna för den personal som
har uppdraget som huvudsyssla, om inte
ärendet skall avgöras av kommittén själv,
2) fastställande av den årshyra som utgör

grund för statsandel och återkrav av statsbi-
drag,
3) donationer till allmännyttigt ändamål av

lös egendom som tagits ur bruk,
4) utlämnande av handling enligt 14 §

lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet (621/1999), överföring till en
annan myndighet av en begäran om att få ta
del av en handling enligt 15 § samma lag
och tillstånd enligt 27—30 § samma lag i
ärenden som hör till enhetens verksamhets-
område,
5) förordnande om tjänsteresor för enhe-

tens tjänstemän, samt
6) personalen och övrig intern förvaltning

vid ämbetsverk eller inrättningar som hör till
enhetens verksamhetsområde, om inte ären-
det skall avgöras av avdelningens chef.
Cheferna för enheterna vid utbildnings-

och forskningspolitiska avdelningen avgör
ärenden som gäller beviljande av statsandel
eller statsunderstöd för anläggningsprojekt.
Cheferna för enheterna vid kultur-, idrotts-

och ungdomspolitiska avdelningen avgör
ärenden som överdirektören vid avdelningen
genom resultatavtalet har överfört på dem.

42 §

Ärenden som avgörs av chefen för
utbildnings- och forskningspolitiska

avdelningen

Överdirektören vid utbildnings- och forsk-
ningspolitiska avdelningen avgör förutom de
ärenden som bestäms i 40 § sådana ärenden
som skall avgöras vid ministeriet och som
gäller
1) beviljande av tjänstledighet för högst

två år för en chef eller direktör för ett äm-
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betsverk eller en inrättning som hör till av-
delningens verksamhetsområde samt faststäl-
lande av lönen och utnämning till tjänsteman
i tjänsteförhållande i sådana fall då uppgif-
terna som hör till en sådan chefs- eller di-
rektörstjänst skall skötas på högst ett år,
2) personalen och annan intern förvaltning

vid utbildningsstyrelsen, samt
3) fastställande av omfattningen på anlägg-

ningsprojekt och den maximala storleken på
statsunderstödet.

43 §

Ärenden som avgörs av chefen för enheten
för allmänutbildning

Chefen för enheten för allmänutbildning
avgör utöver de ärenden som bestäms i 41 §
ärenden som gäller
1) beviljande av tillstånd att göra upp ge-

mensamma läroplaner för grundläggande
utbildning och gymnasieutbildning,
2) tillstånd att bevilja ett större antal ar-

betsdagar i grundläggande utbildning än vad
som föreskrivs, samt
3) ordnande av rehabilitering i samband

med specialundervisning samt av utveck-
lings-, handlednings- och stöduppgifter i
samband med denna undervisning.

44 §

Ärenden som avgörs av chefen för
forskningspolitiska enheten

Chefen för forskningspolitiska enheten
avgör utöver de ärenden som bestäms i 41 §
ärenden som gäller förordnande av adjunge-
rade medlemmar i translatorsexamensnämn-
den samt fastställande av månadsarvodet för
nämndens ordförande, arvodet för handlägga-
ren av rättelseyrkanden och arvodet för
bedömning av examina för auktoriserade
translatorer.

45 §

Ärenden som avgörs av chefen för kultur-,
idrotts- och ungdomspolitiska avdelningen

Överdirektören vid kultur-, idrotts- och
ungdomspolitiska avdelningen avgör för-
utom de ärenden som bestäms i 40 § ären-
den som gäller beviljande av tjänstledighet
för högst två år för en chef eller direktör för

ett ämbetsverk eller en inrättning som hör
till avdelningens verksamhetsområde samt
fastställande av lönen och utnämning till
tjänsteman i tjänsteförhållande i sådana fall
då uppgifterna som hör till en sådan chefs-
eller direktörstjänst skall skötas på högst ett
år.

46 §

Ärenden som avgörs av chefen för
idrottsenheten

Chefen för idrottsenheten avgör förutom
de ärenden som bestäms i 41 § ärenden som
gäller statens idrottsråd och användningen av
anslagen för rådet.

47 §

Ärenden som avgörs av chefen för
ungdomsenheten

Chefen för ungdomsenheten avgör förutom
de ärenden som bestäms i 41 § ärenden som
gäller delegationen för ungdomsärenden och
kommissionen som bereder statsbidragen till
ungdomsorganisationerna och användningen
av anslagen för dem.

48 §

Ärenden som avgörs av chefen för en
verksamhetsenhet utanför avdelningarna

Chefen för en verksamhetsenhet utanför
avdelningarna avgör i fråga om sin enhet i
tillämpliga delar de ärenden som nämns i 40
och 41 §.

49 §

Ärenden som avgörs av chefen för
förvaltningsenheten

Utöver de ärenden som nämns i 48 § av-
gör förvaltningsdirektören ärenden som gäl-
ler
1) ministeriets interna förvaltning och ord-

ning, om ärendet inte hör till kanslichefen,
2) utfärdande av intyg till andra tjänste-

män vid en verksamhetsenhet utanför avdel-
ningarna än dem som utnämnts av republi-
kens president eller statsrådets allmänna
sammanträde när tjänstemannen säger upp
sig eller då tjänsteförhållandet upphör,
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3) förordnande om tjänsteresor för tjäns-
temän som inte är placerade vid någon verk-
samhetsenhet, samt
4) registrering, sändning och arkivering av

handlingar.

50 §

Ärenden som avgörs av chefen för
ekonomienheten

Förutom de ärenden som nämns i 48 § av-
gör ekonomichefen ärenden som gäller
1) uppgifter som hör till ministeriet i egen-

skap av räkenskapsverk, om de inte hör till
kanslichefen, chefen för en avdelning eller
chefen för en enhet vid en avdelning eller
till chefen för en verksamhetsenhet utanför
avdelningarna, samt
2) godkännande av statsbidragsutredningar

eller vidtagande av andra åtgärder på före-
dragning av den tjänsteman som utfört
granskningen när chefen för respektive av-
delning eller verksamhetsenhet utanför av-
delningarna är jävig.

51 §

Ärenden som avgörs av andra tjänstemän

En tjänsteman som kanslichefen förordnar
från förvaltningsenheten avgör ärenden som
gäller ålderstillägg, tjänstgöringstillägg, se-
mesterersättningar samt andra lönetillägg
eller tilläggsarvoden som enligt tjänste- och
kollektivavtal eller avtal eller bestämmel-
ser om anställningsvillkor skall beviljas
tjänstemän och anställda i arbetsavtalsförhål-
lande vid ministeriet.
En tjänsteman som kanslichefen förordnar

från förvaltningsenheten avgör utan före-
dragning ärenden som gäller utnyttjande av
den yttranderätt som ministeriet har i egen-
skap av fastighetsenhet samt ingående av
avtal och uppgörande av beställningar samt
på föredragning ärenden som gäller beslut
om utbetalning av statsandelar och -under-
stöd som beviljats för anläggningsprojekt
som hör till verksamhetsområdet för utbild-
nings- och forskningspolitiska avdelningen.
En tjänsteman som förvaltningsdirektören

förordnar från förvaltningsenheten avgör
utan föredragning ärenden som gäller upp-
görande av beställningar i fråga om skötsel
och underhåll av den byggnadsförmögenhet
som hör till ministeriet i egenskap av fastig-

hetsenhet, om kostnaderna är högst 500 000
mark.

9 kap.

Särskilda bestämmelser

52 §

Grupper

Vid ministeriet finns följande tills vidare
tillsatta grupper: gruppen för kommunal
ekonomi och förvaltning, samarbetsgruppen
för EU:s strukturfonder och gruppen för ut-
veckling av den svenskspråkiga utbildningen
och kulturen.
Föreskrifter om gruppernas uppgifter ges i

ministeriets beslut om tillsättning av grup-
perna.

53 §

Beredskapschefen och skyddschefen

Ministeriets beredskapschef har till uppgift
att styra och samordna ministeriets förbere-
delser för undantagsförhållanden. Bered-
skapschef är kanslichefen. Beredskapsche-
fens ställföreträdare är en tjänsteman som
kanslichefen förordnar till uppgiften.
Skyddschefen och skyddschefens ställ-

företrädare förordnas av kanslichefen.

54 §

Verksamhetsenheternas personalmöten

Cheferna för avdelningarna och verk-
samhetsenheterna utanför avdelningarna
skall regelbundet kalla verksamhetsenhetens
personal till möte.

55 §

Övriga interna bestämmelser

Bestämmelser om samarbete mellan minis-
teriet och de anställda ingår i det avtal om
samarbete vid undervisningsministeriet som
avses i 15 § lagen om samarbete inom sta-
tens ämbetsverk och inrättningar (651/1988).
Om uppgifterna i egenskap av räken-

skapsverk bestäms närmare i ekonomistad-
gan och om den interna revisionen i instruk-
tionen för intern revision.
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Om registrering och arkivering av hand-
lingar bestäms närmare i arkivstadgan.
Om ministeriets information bestäms vid

behov närmare i informationsanvisningen.

56 §

Ikraftträdande

Denna arbetsordning träder i kraft den
1 juni 2000. Genom denna arbetsordning
upphävs arbetsordningen för undervisnings-
ministeriet av den 25 april 1997 jämte änd-
ringar.

57 §

Övergångsbestämmelse

Internationella enhetens namn ändras den

1 juni 2000 till internationella sekretariatet.
På samma gång överförs följande ärenden
som är anhängiga vid enheten till ministeri-
ets kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska
avdelning: ärenden som gäller statsunderstöd
till kulturinstituten, ärenden som gäller stats-
understöd till utlandsföreningar och ärenden
som gäller statsunderstöd till vissa publika-
tioner. Till avdelningen överförs uppgiften
att fatta finansieringsbeslut som hör till
verksamhetsområdet och som gäller sådana
anslag för bilateralt samarbete som anvisats
ministeriet gemensamt. Till utbildnings- och
forskningspolitiska avdelningen överförs de
ärenden som gäller finsk-svenska utbild-
ningsrådet samt uppgiften att fatta finansie-
ringsbeslut som hör till avdelningens verk-
samhetsområde och som gäller sådana an-
slag för bilateralt samarbete som anvisats
ministeriet gemensamt.

Helsingfors den 26 maj 2000

Undervisningsminister Maija Rask

Kanslichef Vilho Hirvi
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