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L a k i

N:o 544

kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksesta

Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tehtävät ja asema

Kansainvälisiin poliittisiin ja taloudellisiin
suhteisiin sekä Euroopan unionin asioihin
kohdistuvan tutkimuksen harjoittamista ja
niitä koskevien selvitysten tekemistä varten
on eduskunnan yhteydessä riippumaton kan-
sainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin
asioiden tutkimuslaitos (tutkimuslaitos).

Tutkimuslaitos käyttää nimeä Ulkopoliitti-
nen instituutti.

2 §

Hallitus ja sen kokoonpano

Tutkimuslaitoksen toimintaa johtaa halli-
tus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan
muuta jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi
on viisi vuotta.

Eduskunta valitsee tutkimuslaitoksen hal-
lituksen. Hallituksen jäsenistä yksi valitaan
valtioneuvoston kanslian, yksi ulkoasiainmi-
nisteriön, kaksi Suomen Akatemian, yksi
Suomen yliopistojen rehtorien ja yksi Ulko-
politiikan tutkimuksen säätiön ehdotuksesta.
Näiden kuuden jäsenen valitsemista varten
valtioneuvoston kanslia, ulkoasiainministeriö,
Suomen yliopistojen rehtorit ja Ulkopolitii-
kan tutkimuksen säätiö ilmoittavat kukin
eduskunnan puhemiehelle kaksi henkilöä ja
Suomen Akatemia neljä henkilöä viimeistään
kolme kuukautta ennen kuin vaali tulee
toimitettavaksi. Jos hallituksen jäsen eroaa tai
kuolee kesken toimikauden, hänen tilalleen
on viipymättä valittava jäljellä olevaksi toi-
mikaudeksi uusi jäsen.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjoh-
tajan ja varapuheenjohtajan.

Eduskunnan kansliatoimikunta vahvistaa
hallituksen jäsenten palkkion.
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3 §

Hallituksen jäsenten kelpoisuusvaatimukset

Valtioneuvoston kanslian ehdotuksesta va-
littavalla hallituksen jäsenellä tulee olla Eu-
roopan unionin asioiden hyvä tuntemus ja
käytännön kokemusta niiden hoitamisesta.
Ulkoasiainministeriön ehdotuksesta valitta-
valla jäsenellä tulee olla perehtyneisyys ul-
kopolitiikkaan sekä käytännön kokemusta sen
hoitamisesta. Suomen Akatemian, Suomen
yliopistojen rehtorien ja Ulkopolitiikan tutki-
muksen säätiön ehdotuksista valittavilla jä-
senillä tulee olla hyvä perehtyneisyys tutki-
muslaitoksen toimialan tutkimukseen. Mui-
den hallituksen jäsenten tulee olla perehty-
neitä tutkimuslaitoksen toimialaan.

4 §

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:
1) valvoa ja ohjata tutkimuslaitoksen toi-

mintaa sekä tehdä aloitteita sen kehittämi-
seksi;

2) päättää vuosittain tutkimuslaitoksen ta-
lousarvioehdotuksesta sekä toiminta- ja ta-
loussuunnitelmasta;

3) hyväksyä vuosittain tutkimuslaitoksen
toimintakertomus;

4) nimittää tutkimuslaitoksen johtaja ja
johtajan sijainen, päättää heille myönnettä-
västä virkavapaudesta sekä heidän erottami-
sestaan;

5) vahvistaa tutkimuslaitoksen työjärjestys;
ja

6) ratkaista muut tutkimuslaitoksen toimin-
taa koskevat laajakantoiset tai periaatteelli-
sesti tärkeät asiat, jotka se ottaa käsiteltävik-
seen tai jotka tutkimuslaitoksen johtaja saat-
taa sen käsiteltäviksi.

5 §

Hallituksen päätöksenteko

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheen-
johtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään
neljä muuta jäsentä ovat läsnä. Hallituksen

päätökseksi tulee se mielipide, jota enem-
mistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan
puheenjohtajan ääni ratkaisee.

6 §

Tutkimuslaitoksen johtaja ja johtajan sijainen

Tutkimuslaitoksen johtajan toimikausi on
viisi vuotta. Sama henkilö voidaan nimittää
johtajaksi enintään kahdeksi perättäiseksi toi-
mikaudeksi. Johtaja on virkasuhteessa edus-
kuntaan.

Johtajalla on sijainen. Johtajan sijainen on
virkasuhteessa eduskuntaan.

Johtajaan ja johtajan virkaan samoin kuin
johtajan sijaiseen ja virkaan, johon kuuluu
johtajan sijaisena toimiminen, sovelletaan,
mitä eduskunnan virkamiehistä annetussa
laissa (1197/2003) säädetään, jollei tästä
laista muuta johdu.

7 §

Johtajan ja johtajan sijaisen kelpoisuusvaa-
timukset

Kelpoisuusvaatimuksena tutkimuslaitoksen
johtajan virkaan on tohtorin tutkinto tai
tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet,
hyvä perehtyneisyys tutkimuslaitoksen toimi-
alaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito
ja -kokemus. Johtajaksi voidaan nimittää
muukin kuin Suomen kansalainen.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan, johon
kuuluu johtajan sijaisena toimiminen, on
soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

8 §

Johtajan tehtävät

Johtajan tehtävänä on johtaa tutkimuslai-
toksen toimintaa, vastata sen toiminnan ke-
hittämisestä ja tuloksellisuudesta, ottaa ja
erottaa tutkimuslaitoksen henkilökunta johta-
jan sijaista lukuun ottamatta sekä ratkaista
asiat, jotka eivät tämän lain mukaan kuulu
hallitukselle tai joista ei tutkimuslaitoksen
työjärjestyksessä muuta määrätä. Työjärjes-
tyksessä määrätään, mitkä asiat johtaja rat-
kaisee esittelystä.
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9 §

Tutkimuslaitoksen henkilökunta

Tutkimuslaitoksessa voi olla tutkimusjoh-
tajia, tutkijoita, erityisasiantuntijoita sekä tut-
kimuslaitoksen toimintaa tukevaa hallinnol-
lista ja muuta henkilökuntaa. He ovat työ-
suhteessa eduskuntaan.

10 §

Neuvottelukunta ja tieteellinen neuvosto

Tutkimuslaitoksen yhteydessä on neuvot-
telukunta, jonka tehtävänä on ylläpitää ja
kehittää tutkimuslaitoksen yhteyksiä sen kes-
keisimpiin yhteistyötahoihin sekä seurata tut-
kimuslaitoksen toiminnan yhteiskunnallista
vaikuttavuutta.

Neuvottelukunnan toimikausi on neljä
vuotta. Neuvottelukuntaan kuuluu enintään
kahdeksan eduskunnan kansliatoimikunnan
nimeämää kansanedustajaa sekä enintään
kaksitoista kansliatoimikunnan neuvottelu-
kunnan jäseniksi kutsumaa tutkimuslaitoksen
toiminnan kannalta keskeisten yhteistyötaho-
jen edustajaa. Neuvottelukunta valitsee kes-
kuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjoh-
tajan.

Tutkimuslaitoksen yhteydessä on myös
neuvoa-antava tieteellinen neuvosto sen mu-
kaan kuin hallitus tarkemmin päättää. Neu-
voston jäseniksi hallitus kutsuu koti- ja
ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten
sekä kansainvälisten järjestöjen edustajia.

11 §

Tutkimuslaitoksen talous

Valtion talousarvioon otetaan vuosittain
määräraha tutkimuslaitoksen toiminnan ra-
hoittamiseksi.

Tutkimuslaitoksella on oikeus ottaa vas-
taan lahjoituksia ja testamentteja toimintaansa
edistäviin tarkoituksiin.

Tutkimuslaitoksella on oikeus periä suo-
ritteistaan maksuja. Niitä määrättäessä on
noudatettava, mitä valtion maksuperustelaissa
(150/1992) säädetään.

12 §

Tutkimussopimukset ja tutkimusyhteistyö

Tutkimuslaitos voi toimialallaan tehdä so-
pimuksia viranomaisten, yhteisöjen ja yksi-
tyisten henkilöiden kanssa tutkimusten ja
selvitysten suorittamisesta sekä tehdä yhteis-
työsopimuksia tutkimustyötä harjoittavien
muiden laitosten ja yliopistojen kanssa yh-
teisten tutkimus- tai selvityshankkeiden to-
teuttamisesta.

13 §

Tutkimuslaitoksen työjärjestys

Hallintoasioiden käsittelyjärjestyksestä tut-
kimuslaitoksessa, muista tutkimuslaitoksen
sisäiseen hallintoon kuuluvista asioista ja
tarvittaessa tutkimuslaitoksen työntekijöiden
tehtävistä annetaan tarkemmat määräykset
tutkimuslaitoksen työjärjestyksessä. Työjär-
jestyksessä voidaan määrätä myös tutkimus-
laitoksen muihin kuin johtajan ja johtajan
sijaisen tehtäviin vaadittavista tutkinnoista ja
muista erityisistä kelpoisuusvaatimuksista,
jos kyseisen tehtävän asianmukainen hoita-
minen sitä edellyttää.

14 §

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2007.

Tutkimuslaitoksen ensimmäiseen hallituk-
seen tulevat jäsenet voidaan valita ja hallitus
voi aloittaa toimintansa ennen tämän lain
voimaantuloa. Sen estämättä, mitä 2 §:ssä
säädetään, tutkimuslaitoksen ensimmäiseen
hallitukseen kuuluvien jäsenten toimikausi
päättyy 31 päivänä joulukuuta 2011 kuitenkin
niin, että valtioneuvoston kanslian, ulkoasi-
ainministeriön, Suomen Akatemian, Suomen
yliopistojen rehtorien ja Ulkopolitiikan tutki-
muksen säätiön ehdotuksesta tutkimuslaitok-
sen sanottuun hallitukseen valittujen jäsenten
toimikausi päättyy 31 päivänä joulukuuta
2009.

Tutkimuslaitoksen neuvottelukunta asete-
taan ensimmäisen kerran kansanedustajien
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vaalien tultua vuonna 2007 toimitetuiksi,
viimeistään kuitenkin 1 päivään kesäkuuta
2007 mennessä.

Sen estämättä, mitä 4 §:ssä säädetään,
eduskunta julistaa tutkimuslaitoksen johtajan
viran haettavaksi sitä ensimmäistä kertaa
täytettäessä. Tämän lain voimaan tullessa
Ulkopoliittisen instituutin johtajana toimiva
henkilö hoitaa tarvittaessa suostumuksensa
mukaisesti tutkimuslaitoksen johtajan tehtä-
viä, kunnes tutkimuslaitoksen johtaja on
ryhtynyt hoitamaan virkaansa.

Tämän lain voimaan tullessa Ulkopoliitti-
sen instituutin palveluksessa oleva henkilöstö
siirtyy suostumuksensa mukaisesti eduskun-
nan palvelukseen niin kuin siitä on erikseen
sovittu.

Eduskunta ottaa vastattavikseen ne Ulko-
poliittisen instituutin tavanomaisesta toimin-
nasta johtuvat taloudelliset sitoumukset ja
muut velvoitteet, jotka rasittavat instituuttia
tai Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiötä 31
päivänä joulukuuta 2006. Tutkimuslaitos
käyttää tämän lain voimaan tullessa voimassa
oleviin säätiön tai instituutin tekemiin insti-
tuutin tutkimustoimintaan liittyviin sopimuk-
siin perustuvia instituutin oikeuksia niin kuin
näistä eduskunnan ja säätiön välillä on erik-
seen sovittu.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen
tutkimuslaitoksen toiminnan käynnistämi-
seksi.

Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Pääministeri Matti Vanhanen
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L a k i

N:o 545

eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan eduskunnan virkamiehistä 19 päivänä joulukuuta 2003 annetun lain (1197/2003)

2 §:n 2 momentti, 3 §:n 1 momentti, 4 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohta, 9 §, 29 §:n 2 ja 3 kohta,
49 §:n 1 momentti ja 71 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohta, sekä

lisätään 4 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1189/2004, uusi 5 kohta,
10 §:ään uusi 7 momentti, 11 §:ään uusi 3 momentti, 29 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi
viimeksi mainitussa laissa, uusi 4 kohta ja 71 §:n 1 momenttiin uusi 5 kohta seuraavasti:

2 §
— — — — — — — — — — — — —

Eduskunnan virastoja ovat eduskunnan
kanslia, valtiontilintarkastajien kanslia, edus-
kunnan oikeusasiamiehen kanslia sekä edus-
kunnan yhteydessä olevat valtiontalouden
tarkastusvirasto ja kansainvälisten suhteiden
ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitos.

3 §
Eduskunnan kansliatoimikunta (kansliatoi-

mikunta) päättää eduskunnan kanslian, val-
tiontilintarkastajien kanslian ja eduskunnan
oikeusasiamiehen kanslian virkojen samoin
kuin valtiontalouden tarkastusviraston pää-
johtajan viran sekä kansainvälisten suhteiden
ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitok-
sen virkojen perustamisesta, lakkauttamisesta
ja muuttamisesta. Valtiontalouden tarkastus-
viraston pääjohtaja päättää tarkastusviraston
muiden virkojen perustamisesta, lakkauttami-
sesta ja muuttamisesta.
— — — — — — — — — — — — —

4 §
— — — — — — — — — — — — —

Seuraavia virkoja sekä niitä virka-asemal-
taan vastaavia tai ylempiä virkoja ei saa
perustaa, lakkauttaa eikä niiden nimeä muut-
taa, ellei kutakin virkaa ole valtion talousar-
viossa eritelty:
— — — — — — — — — — — — —

3) eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia:
kansliapäällikön virka;

4) valtiontalouden tarkastusvirasto: pääjoh-
tajan virka; sekä

5) kansainvälisten suhteiden ja Euroopan
unionin asioiden tutkimuslaitos: johtajan
virka.

9 §
Valtion talousarviossa eriteltävään virkaan

tai siihen kuuluvien tehtävien hoitamista
tarkoittavaan määräaikaiseen virkasuhteeseen
voidaan nimittää vain Suomen kansalainen.
Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unio-
nin asioiden tutkimuslaitoksen johtajan vi-

LA 28/2006
UaVM 5/2006
EK 15/2006
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rasta on kuitenkin voimassa, mitä siitä erik-
seen säädetään.

10 §
— — — — — — — — — — — — —

Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan
unionin asioiden tutkimuslaitoksen virkoihin
nimittämisestä säädetään erikseen.

11 §
— — — — — — — — — — — — —

Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan
unionin asioiden tutkimuslaitoksen virkoihin
vaadittavasta erityisestä kelpoisuudesta on
voimassa, mitä siitä säädetään kansainvälisten
suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tut-
kimuslaitoksesta annetussa laissa (544/2006).

29 §
Sen lisäksi, mitä 30 §:ssä säädetään irtisa-

nomisen perusteista, voidaan seuraavat vir-
kamiehet irtisanoa, kun siihen on virkasuh-
teen luonne huomioon ottaen hyväksyttävä ja
perusteltu syy:
— — — — — — — — — — — — —

2) valtiontilintarkastajien kanslia: kanslia-
päällikkö;

3) eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia:
kansliapäällikkö; sekä

4) kansainvälisten suhteiden ja Euroopan
unionin asioiden tutkimuslaitos: johtaja.

49 §
Kansliatoimikunta voi tehdä eduskunnan

kanslian, valtiontilintarkastajien kanslian ja
eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian vir-
kamiehen, kansainvälisten suhteiden ja Eu-

roopan unionin asioiden tutkimuslaitoksen
johtajan ja johtajan sijaisen sekä valtionta-
louden tarkastusviraston pääjohtajan kanssa
kirjallisen sopimuksen palvelussuhteessa
noudatettavista ehdoista. Muun valtiontalou-
den tarkastusviraston virkamiehen kanssa
tällaisen sopimuksen voi tehdä pääjohtaja.
Sopimuksessa ei saa sopia asiasta, josta
44 §:n mukaan ei saa sopia. Sopimuksella ei
saa myöskään sopia virkaehtosopimuksella
sovittuja palvelussuhteen ehtoja huonom-
mista ehdoista.
— — — — — — — — — — — — —

71 §
Viran siirtämisestä viraston sisällä, virka-

miehen siirtämisestä 25 §:n nojalla, virkasuh-
teen muuttamisesta osa-aikaiseksi, kirjallisen
varoituksen antamisesta, virkamiehen lomaut-
tamisesta, virantoimituksesta pidättämisestä,
virkamiehen irtisanomisesta ja virkasuhteen
purkamisesta päättää esittelystä:
— — — — — — — — — — — — —

3) eduskunnan oikeusasiamiehen kansli-
assa eduskunnan oikeusasiamies;

4) valtiontalouden tarkastusvirastossa pää-
johtaja; ja

5) kansainvälisten suhteiden ja Euroopan
unionin asioiden tutkimuslaitoksessa tutki-
muslaitoksen hallitus.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2007.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Pääministeri Matti Vanhanen
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L a k i

N:o 546

valtion maksuperustelain 1 ja 10 §:n muuttamisesta

Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 1 §:n

3 momentti ja 10 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 721/2000, seuraavasti:

1 §

Lain soveltamisala

— — — — — — — — — — — — —
Tämä laki koskee myös tasavallan presi-

dentin, eduskunnan, valtiontilintarkastajien ja
eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaa sa-
moin kuin eduskunnan yhteydessä olevia
valtiontalouden tarkastusvirastoa ja kansain-
välisten suhteiden ja Euroopan unionin asi-
oiden tutkimuslaitosta.
— — — — — — — — — — — — —

10 §

Erityiset virastot ja laitokset

Eduskunnan, tasavallan presidentin, val-
tiontilintarkastajien ja eduskunnan oikeus-
asiamiehen kansliat, eduskunnan yhteydessä
olevat valtiontalouden tarkastusvirasto ja kan-
sainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin
asioiden tutkimuslaitos samoin kuin oikeus-
kanslerinvirasto sekä Suomen Pankki ja Kan-
saneläkelaitos määräävät itse maksuistaan.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2007.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Pääministeri Matti Vanhanen

LA 28/2006
UaVM 5/2006
EK 15/2006
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L a k i

N:o 547

julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 luvun 4 §:n ja 7 luvun 3 §:n muuttamisesta

Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan julkisesta työvoimapalvelusta 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun lain

(1295/2002) 5 luvun 4 §:n 2 momentti ja 7 luvun 3 §:n 4 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 5 luvun 4 §:n 2 momentti laissa 458/2005 ja 7 luvun 3 §:n 4 momentti

laissa 1216/2005, seuraavasti:

5 luku

Työnhakusuunnitelma

4 §

Työttömän työnhakijan yhteistyövelvollisuus

— — — — — — — — — — — — —
Työtön työnhakija, jonka kanssa on laadittu

yksilöity työnhakusuunnitelma, aktivointi-
suunnitelma, kotoutumissuunnitelma tai 5 a
luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu työllis-
tymisohjelma, on velvollinen toteuttamaan
suunnitelmaansa tai ohjelmaansa siltä osin
kuin siinä on sovittu 2 §:n 2 momentissa
tarkoitetuista asioista. Työtön työnhakija on
lisäksi velvollinen määräajoin suunnitelmassa
tai ohjelmassa sovitulla tavalla ilmoittamaan,
miten hän on suunnitelmaa tai ohjelmaa
toteuttanut. Jos työvoimatoimisto edellyttää
muuta selvitystä suunnitelman tai ohjelman
toteuttamisesta, tämä ehto on kirjattava suun-
nitelmaan tai ohjelmaan.
— — — — — — — — — — — — —

7 luku

Työllistymisen edistäminen työllisyysmää-
rärahojen avulla

3 §

Työsuhteeseen liittyvät palkkatuen edelly-
tykset

— — — — — — — — — — — — —
Yritykselle palkkatukea voidaan myöntää

toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen
perusteella. Palkkatukea voidaan kuitenkin
myöntää määräaikaisen työsopimuksen pe-
rusteella yritykselle:

1) vajaakuntoisen, pitkäaikaistyöttömän tai
vaikeasti työllistyvän palkkaamiseen;

2) muun kuin 1 kohdassa tarkoitetun
työttömän työnhakijan palkkaamiseen, jos
tämän yhdenjaksoinen työttömyys on kestä-
nyt vähintään kuusi kuukautta;

3) oppisopimuskoulutukseen;
4) metsänparannustöiden suorittamiseen.

HE 45/2006
TyVM 5/2006
EV 62/2006
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2006.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Työministeri Tarja Filatov
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L a k i

N:o 548

työttömyysturvalain 2 luvun 20 §:n ja 7 luvun 5 §:n muuttamisesta

Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun työttömyysturvalain (1290/2002) 2 luvun

20 §:n 1 momentti ja 7 luvun 5 §,
sellaisina kuin ne ovat, 2 luvun 20 §:n 1 momentti laissa 459/2005 ja 7 luvun 5 § osaksi

laissa 1217/2005, seuraavasti:

2 luku

Etuuden saamisen työvoimapoliittiset edel-
lytykset

20 §

Työnhakusuunnitelman ja työllistymisohjel-
man toteuttaminen

Työttömällä työnhakijalla, joka ilman pä-
tevää syytä omalla menettelyllään olennai-
sesti laiminlyö toteuttaa yksilöityä työnhaku-
suunnitelmaansa, aktivointisuunnitelmaansa,
kotoutumissuunnitelmaansa tai työllistymis-
ohjelmaansa, ei ole oikeutta työttömyysetuu-
teen 60 päivän ajalta. Aika lasketaan siitä
päivästä, jona työvoimaviranomainen on to-
dennut laiminlyönnin.
— — — — — — — — — — — — —

7 luku

Työmarkkinatukea koskevat yleiset sään-
nökset

5 §

Matka-avustus

Työvoimatoimisto voi määrätä matka-
avustuksen maksettavaksi työmarkkinatukeen
oikeutetulle henkilölle, joka ottaa vastaan
vähintään kaksi kuukautta kestävän kokoai-
katyön työssäkäyntialueensa ulkopuolella ja
jolle työn vastaanottamisesta aiheutuu huo-
mattavia kustannuksia.

Matka-avustusta ei myönnetä sellaisen työ-
suhteen perusteella:

1) jonka palkkauskustannuksiin työnanta-
jalle on myönnetty julkisesta työvoimapalve-

HE 45/2006
TyVM 5/2006
EV 62/2006
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lusta annetun lain 7 luvun 1 §:ssä tarkoitettua
palkkatukea; tai

2) joka on alkanut ennen kuin työvoima-
viranomainen on antanut avustuksen myön-
tämisestä työvoimapoliittisen lausunnon.

Poiketen 2 momentin 1 kohdassa ja 1 §:n
4 momentissa säädetystä työvoimatoimisto
voi myöntää matka-avustuksen, jos palkka-
tukea rahoitetaan julkisesta työvoimapalve-
lusta annetun lain 7 luvun 12 a §:n 2
momentin mukaisesti työmarkkinatukimäärä-
rahoista.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2006.

Lain 2 luvun 20 §:n 1 momenttia sovelle-
taan, jos työnhakusuunnitelman, aktivointi-
suunnitelman, kotoutumissuunnitelman tai
työllistymisohjelman toteuttamisen laimin-
lyönti on tapahtunut lain tultua voimaan.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Työministeri Tarja Filatov
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Tasavallan presidentin asetus

N:o 549

Venäjän kanssa Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan ylityspaikoista 11 päivänä
maaliskuuta 1994 tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaat-

tamisesta

Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä,
säädetään:

1 §
Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 2004

tehty Suomen tasavallan hallituksen ja Ve-
näjän federaation hallituksen välinen sopimus
Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän
federaation hallituksen välillä Suomen ja
Venäjän välisen valtakunnanrajan ylityspai-
koista 11 päivänä maaliskuuta 1994 tehdyn
sopimuksen muuttamisesta, jonka tasavallan
presidentti on hyväksynyt 20 päivänä tam-
mikuuta 2006 ja jonka hyväksymistä koske-

vat nootit on vaihdettu 16 päivänä kesäkuuta
2006, tulee voimaan 16 päivänä heinäkuuta
2006 niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Sopimuksen määräykset ovat asetuksena

voimassa.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä

heinäkuuta 2006.

Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministerin sijainen
Pääministeri Matti Vanhanen

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 49/2006)
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Ulkoasiainministeriön asetus

N:o 550

ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2006

Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan 22 päivänä joulukuuta 2005 annetun ulkosiainministeriön työjärjestyksen

(1174/2005) 1, 34, 35, 36, 37, 43, 56, 87 ja 89 §, sekä
lisätään valiaikaisesti uusi 20 a § seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

Valtioneuvostosta annetun lain (175/2003)
7 §:n mukaisesti ministeriö jakautuu osastoi-
hin ja tarpeen mukaan muihin toimintayksik-
köihin ministeriön tehtävien tarkoituksenmu-
kaiseksi hoitamiseksi.

Ministeriön järjestysmuodosta ja toiminnan
yleisestä järjestämisestä säädetään ulkoasiain-
ministeriöstä annetussa valtioneuvoston ase-
tuksessa (1171/2005). Tarkempia säännöksiä
asiasta annetaan tässä työjärjestyksessä.

Toimintayksiköllä tarkoitetaan tässä työ-
järjestyksessä ministeriön organisaatioon
kuuluvia osastoja ja yksikköjä.

20 a §

ETYJ-puheenjohtajuussihteeristö

Poliittisella osastolla on, sen lisäksi mitä
20 §:ssä säädetään, ETYJ- puheenjohtajuus-

sihteeristö, jonka päällikkö esittelee yksikön
toimialaan kuuluvat asiat suoraan ulkoasiain-
ministerille.

ETYJ- puheenjohtajuussihteeristön pääl-
likkö kuuluu 10 §:ssä mainittuun ministeriön
laajennettuun johtoryhmään.

ETYJ- puheenjohtajuussihteeristön päälli-
köllä on soveltuvin osin samat tehtävät kuin
osastopäälliköllä.

34 §

Kehityspoliittisen osaston tehtävät

Kehityspoliittisen osaston tehtäviin kuulu-
vat seuraavat asiat:

1) Suomen kansainvälinen kehityspoli-
tiikka ja kehitysyhteistyöpolitiikka;

2) kehitysyhteistyötä koskeva kokonais-
suunnittelu ja seuranta, toiminta- ja talous-
suunnittelu, talousarvion valmistelu, talous-
hallinto sekä tilastointi ja raportointi;

3) kehitysyhteistyön laadun valvonta, ke-
hittäminen ja neuvonta sekä määräykset ja
ohjeet;
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4) kehitys- ja kehitysyhteistyökysymykset
EU:ssa ja OECD:ssä siltä osin kuin ne eivät
kuulu toisen osaston tehtäviin sekä kehitys-
maatutkimus;

5) kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyö,
tuki kansainvälisille kansalaisjärjestöille siltä
osin kuin ne eivät kuulu toisen osaston
tehtäviin;

6) FINNFUND ja korkotukiluottopoli-
tiikka;

7) kehitysyhteistyön evaluointi ja sisäinen
tarkastus;

8) liikekumppanuusohjelma ja kehitysmai-
den kanssa harjoitettava taloudellinen, teol-
linen ja teknologinen yhteistyö; ja

9) osaston tehtäviin liittyvät kansainväliset
sopimukset, säädösvalmistelu ja muut oikeu-
delliset asiat.

35 §

Eurooppa-osaston alue ja tehtävät

Eurooppa-osaston maantieteelliseen aluee-
seen kuuluvat Alankomaat, Albania, Andorra,
Belgia, Bosnia-Hertsegovina, Bulgaria, Es-
panja, Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Italia,
Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia,
Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Makedo-
nia (FYROM), Malta, Monaco, Montenegro,
Norja, Portugali, Puola, Pyhä istuin, Ranska,
Romania, Ruotsi, Saksa, San Marino, Serbia,
Slovakia, Slovenia, Sveitsi, Tanska, Tsekki,
Turkki, Unkari ja Viro.

Eurooppa-osaston tehtäviin kuuluvat seu-
raavat asiat:

1) kahdenvälisiin suhteisiin, EU:n ulkosuh-
teisiin ja monenkeskisiin toimielimiin liittyvät
poliittiset, kauppapoliittiset, kaupallis-talou-
delliset ja kehitysyhteistyöasiat alueeseen
kuuluvien maiden osalta;

2) yleiset EU-asiat, mukaan lukien EU:n
kehittäminen;

3) EU:n laajentuminen;
4) Länsi-Balkanin rauhanprosessi ja sivii-

liapu sekä Kaakkois-Euroopan vakaussopi-
mus;

5) ministeriön sisäinen yhteensovittaminen
keskeisissä EU-asioissa; ja

6) Pohjoismaiden ministerineuvoston työ-
järjestyksen mukaiset tehtävät sekä muut
pohjoismaisten yhteistyökysymysten suunnit-
telua ja yhteensovittamista koskevat asiat.

36 §

Itäosaston alue ja tehtävät

Itäosaston maantieteelliseen alueseen kuu-
luvat Venäjä sekä Armenia, Azerbaidzhan,
Georgia, Kazakstan, Kirgisia, Moldova,
Tadzhikistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbe-
kistan ja Valko-Venäjä.

Itäosaston tehtäviin kuuluvat seuraavat
asiat:

1) kahdenvälisiin suhteisiin sekä EU:n
ulkosuhteisiin ja monenkeskisiin toimielimiin
liittyvät poliittiset, kauppapoliittiset, kaupal-
lis-taloudelliset ja kehitysyhteistyöasiat alu-
eeseen kuuluvien maiden osalta;

2) alueelliset järjestöt ja muut yhteistyö-
elimet;

3) kahdenvälinen ja monenkeskinen lähi-
alueyhteistyö sekä siihen liittyvät kansainvä-
liset rahoitusjärjestelyt; ja

4) pohjoiseen ulottuvuuteen liittyvät asiat.

37 §

Amerikan ja Aasian osaston alue ja tehtävät

Amerikan ja Aasian osaston maantieteel-
liseen alueeseen kuuluvat Yhdysvallat ja
Kanada, Argentiina, Brasilia, Chile, Meksiko,
Nicaragua, Peru ja Venezuela sekä muut
Latinalaisen Amerikan ja Karibian maat sekä
Afganistan, Filippiinit, Indonesia, Intia, Ja-
pani, Kiina, Korean tasavalta, Korean demo-
kraattinen kansantasavalta, Malesia, Mongo-
lia, Nepal, Pakistan, Singapore, Thaimaa,
Vietnam ja muut Aasian maat sekä Australia,
Uusi-Seelanti ja muu Oseania.

Amerikan ja Aasian osaston tehtäviin kuu-
luvat seuraavat asiat:

1) kahdenvälisiin suhteisiin, EU:n ulkosuh-
teisiin ja monenkeskisiin toimielimiin liittyvät
poliittiset, kauppapoliittiset, kaupallis-talou-
delliset ja kehitysyhteistyöasiat alueeseen
kuuluvien maiden osalta;

2) alueelliset järjestöt ja muut yhteistyö-
elimet;

3) transatlanttiset suhteet; ja
4) EU:n suhteet latinalaisen Amerikan ja

Karibian maiden sekä Aasian maiden alueel-
lisiin yhteistyöjärjestelyihin.
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43 §

Viestintä- ja kulttuuriosaston tehtävät

Viestintä- ja kulttuuriosaston tehtäviin kuu-
luvat seuraavat asiat:

1) ministeriön sisäinen ja ulkoinen vies-
tintä;

2) Suomen ulkopoliittisten, kaupallis-talou-
dellisten ja kehityspoliittisten tavoitteiden
edistäminen viestinnän ja kulttuurin keinoin;

3) Suomen tunnetuksi tekeminen ja sitä
koskevan tiedotusaineiston tuotanto, hankinta
ja jakelu;

4) Suomen kansainväliset media- ja kult-
tuurisuhteet;

5) uutis- ja mediaseuranta ministeriön
sisäisiin tarpeisiin;

6) valtio- ja ministerivierailujen sekä kan-
sainvälisten kokousten mediajärjestelyt;

7) kehitys- ja globaalikysymysten tunne-
tuksi tekeminen Suomessa; ja

8) tuki suomalaisille ja kansainvälisille
kansalaisjärjestöille kehitysyhteistyötiedotuk-
sen ja -kasvatuksen alalla.

56 §

Esittelymenettely

Valtioneuvostosta annetun lain 25 §:n mu-
kaisesti ministeriössä asiat ratkaistaan esitte-
lystä, jollei valtioneuvoston asetuksella eri-
tyisestä syystä toisin säädetä. Ratkaisusta
ilman esittelyä säädetään valtioneuvoston
ohjesäännön (262/2003) 38 §:ssä, ulkoasiain-
ministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuk-
sen 7 §:ssä sekä diplomaattipassista, virka-
passista ja virkamatkapassista annetun ase-
tuksen (832/1993) 9 a §:ssä.

87 §

Lähialueyhteistyö- ja TTT-määrärahojen hal-
linnointi

Ministeri ratkaisee ministeriön toimival-
taan kuuluvat asiat, jotka koskevat:

1) yhteistyöhön Keski- ja Itä-Euroopan,
Venäjän ja muiden IVY-maiden kanssa (lä-

hialueyhteistyö) osoitettujen määrärahojen
käyttöä hankkeisiin, ohjelmiin ja muihin
kohteisiin; ja

2) taloudelliseen, teolliseen ja teknologi-
seen yhteistyöhön kehitysmaiden kanssa
(TTT-yhteistyö) osoitettujen määrärahojen
käyttöä hankkeisiin, ohjelmiin ja muihin
kohteisiin.

Itäosaston päällikkö ratkaisee kuitenkin
lähialueyhteistyömäärärahojen osalta ja kehi-
tyspoliittisen osaston päällikkö TTT-määrä-
rahojen osalta seuraavat asiat:

1) tässä pykälässä tarkoitettujen määrära-
hojen käyttöön liittyviä sitoumuksia, sopi-
muksia ja toimeksiantoja koskevat asiat; ja

2) määrärahojen käyttöä hankkeisiin, oh-
jelmiin ja muihin kohteisiin koskevat asiat,
jotka ovat merkitykseltään vähäisiä.

89 §

Kehitysyhteistyömäärärahojen ja -valtuuk-
sien käyttö

Ministeri päättää kehityspoliittista osastoa
kuultuaan kehitysyhteistyömäärärahojen sekä
kehitysyhteistyön myöntö- ja sopimusval-
tuuksien käytöstä kehitysyhteistyön hankkei-
siin ja ohjelmiin sekä määrärahojen asetta-
misesta edustustojen käyttöön.

Kehityspoliittisen osaston päällikkö päättää
1 momentissa tarkoitetuista, enintään 200 000
euron määrärahoista ja valtuuksista, jollei
kyse ole monenvälisen järjestön vuosiavus-
tuksesta, kansainvälisten ja kehitysmaiden
järjestöjen kautta ohjattavasta tai kansainvä-
lisille tutkimuslaitoksille ja ohjelmille annet-
tavasta temaattisesta tuesta, humanitaarisesta
avusta, tuesta kansalaisjärjestöjen kehitysyh-
teistyölle, liikekumppanuusohjelman kautta
annettavasta avustuksesta tai muusta yhteis-
kunnallisesti merkittävästä asiasta.

Kehitysyhteistyömäärärahoja hallinnoivien
osastojen päälliköt sekä yksiköiden päälliköt
90 §:n mukaisesti päättävät vastuualueellaan
määrärahojen ja valtuuksien käytöstä aiheu-
tuvien menojen aikataulun muuttamisesta ja
hankkeiden peruuttamisesta voimassa olevan
tulosaluekohtaisen jaon puitteissa sekä kan-
salaisjärjestölle myönnetyn valtionavustuksen
takaisinperinnästä.
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Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
heinäkuuta 2006. Tämän asetuksen 20 a §
tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2007 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2009.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2006

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä Pertti Torstila
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