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Lag
om fördelningen av uppgifter mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens 

justitieombudsman

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Lagens syfte

I denna lag föreskrivs det om fördelningen av uppgifter mellan justitiekanslern i stats-
rådet och riksdagens justitieombudsman utan att begränsa någonderas behörighet i fråga
om laglighetskontrollen.

2 §

Uppgifter som ska koncentreras till justitiekanslern i statsrådet

Riksdagens justitieombudsman är befriad från skyldigheten att sköta uppgifterna som
högsta laglighetsövervakare i sådana ärenden som omfattas av behörigheten för justitie-
kanslern i statsrådet och som gäller

1) utveckling av förvaltningens automatiska system och de allmänna grunderna för de-
ras underhåll,

2) organisering av åtgärderna mot korruption,
3) offentlig upphandling, konkurrens och ärenden som gäller statligt stöd.

3 §

Uppgifter som ska koncentreras till riksdagens justitieombudsman

Justitiekanslern i statsrådet är befriad från skyldigheten att sköta uppgifterna som hög-
sta laglighetsövervakare i sådana ärenden som omfattas av behörigheten för riksdagens
justitieombudsman och som gäller

1) Försvarsmakten, Gränsbevakningsväsendet, sådan krishanteringspersonal som av-
ses i lagen om militär krishantering (211/2006), Försvarsutbildningsföreningen som avses
i 3 kap. i lagen om frivilligt försvar (556/2007) samt militära rättegångar,

2) polisundersökning, befogenheter som föreskrivits för polis- eller tullmyndigheter,
straffprocessuella tvångsmedel och förundersökning, dock inte utebliven förundersökning
eller avbrytande och begränsning av förundersökning,

3) hemligt inhämtande av information, hemliga tvångsmedel, civil underrättelsein-
hämtning, militär underrättelseinhämtning och laglighetskontroll av underrättelseverk-
samheten,

4) fängelser och andra sådana anstalter i vilka någon har intagits mot sin vilja samt an-
dra åtgärder som begränsar personens självbestämmanderätt,
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5) uppgifter som hör till de nationella förebyggande mekanismer som avses i artikel 3
i det fakultativa protokollet till konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller
förnedrande behandling eller bestraffning (FördrS 93/2014),

6) uppgifterna för den nationella oberoende tillsynsstruktur som avses i konventio-
nen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess fakultativa protokoll
(FördrS 27/2016),

7) tillgodoseendet av rättigheterna för barn, äldre och personer med funktionsnedsätt-
ning samt asylsökande,

8) tillgodoseendet av individens rättigheter inom social- och hälsovården samt social-
försäkringen,

9) allmän intressebevakning,
10) tillgodoseendet av de rättigheter som tillförsäkras samerna som urfolk,
11) tillgodoseendet av romernas och andra gruppers rätt att bevara och utveckla sitt

språk och sin kultur.

4 §

Inbördes överföring av ärenden

I de fall som avses i 3 § överför justitiekanslern ett ärende till justitieombudsmannen,
om justitiekanslern inte av särskilda skäl finner det ändamålsenligt att själv avgöra saken.
Justitiekanslern övervakar trots det som föreskrivs i 3 § de allmänna förutsättningarna för
tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och andra rättigheter när reger-
ingsmakt utövas och i ärenden inom regeringsmaktens ansvarsområde.

I de fall som avses i 2 § överför justitieombudsmannen ett ärende till justitiekanslern,
om justitieombudsmannen inte av särskilda skäl finner det ändamålsenligt att själv avgöra
saken.

Justitiekanslern och justitieombudsmannen kan sinsemellan överföra även något annat
ärende som faller under bådas behörighet, om överföringen kan bedömas påskynda be-
handlingen av ärendet eller om det är ändamålsenligt med tanke på gemensam behandling
av ärenden med sakligt samband eller om det av andra skäl är motiverat.

Vid överföring av klagomål ska klaganden underrättas om överföringen.

5 §

Ömsesidigt informationsutbyte

Justitiekanslern och justitieombudsmannen ska utbyta information med varandra i syfte
att främja effektivitet i den högsta laglighetskontrollen och enhetlighet i beslutspraxis.

6 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2022.
Genom denna lag upphävs lagen om fördelningen av åligganden mellan justitiekanslern

i statsrådet och riksdagens justitieombudsman (1224/1990).
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