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Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2012

Valtioneuvoston kanslian päätöksen mukaisesti säädetään valtioneuvostosta annetun lain
(175/2003) 7 §:n 2 momentin nojalla:

Soveltamisala

1 §
Valtioneuvoston kanslian organisaatiosta,

sisäisestä työnjaosta, johtamisesta, toiminnan
järjestämisestä, johtavien virkamiesten tehtä-
vistä sekä asioiden valmistelusta ja ratkaise-
misesta on voimassa, sen lisäksi mitä valtio-
neuvoston ohjesäännössä ja valtioneuvoston
kansliasta annetussa valtioneuvoston asetuk-
sessa säädetään, tämän työjärjestyksen mää-
räykset ja eri säädösten nojalla annetut mää-
räykset ja ohjeet.

Henkilöstön osallistumisesta sitä itseään
koskevan päätöksenteon valmisteluun kansli-
assa sovitaan tarkemmin kanslian yhteistoi-
mintasopimuksessa.

Valtioneuvoston kanslian organisaatio

2 §
EU-asioiden osaston tehtävänä on Euroo-

pan unionissa päätettävien eri ministeriöissä
käsiteltävien asioiden valmistelun ja käsitte-
lyn yhteensovittaminen valtioneuvoston EU-
sihteeristönä, Euroopan unionin perussopi-
muksen muuttamista koskevat asiat, näiden
asioiden sekä Euroopan unionissa käsiteltäviä
valtiosopimuksia ja muita kansainvälisiä vel-
voitteita koskevien asioiden yhteensovittami-
nen, Euroopan unionin kehittämisen kannalta
keskeiset horisontaaliset ja institutionaaliset
asiat sekä määrätyt Euroopan unionin toimi-
elimiä koskevat nimitysasiat.

Osastossa on yleisten EU-asioiden yk-
sikkö, EU-politiikkayksikkö ja EU-tiedonhal-
lintayksikkö.

3 §
Hallinto- ja palveluosaston tehtävänä on

yleinen hallinto, henkilöstö-, talous- ja tieto-
hallinto, toiminta- ja taloussuunnitteluasiat,
tietojärjestelmäasiat, kirjaamo, tiedonohjaus
ja tietopalvelu, valtioneuvostossa tarvittavien
asiakirjojen kääntäminen kansalliskielille
sekä hallinnon nimikkeitä ja sanastoja kos-
keva kielipalvelu, tasavallan presidentin an-
nettavaksi säädetyt arvonimet, tasavallan pre-
sidentin kansliaa koskevat valtioneuvostossa
käsiteltävät asiat, puoluetukien myöntäminen
sekä muut sellaiset asiat, joiden on katsottava
kuuluvan toimialan tehtävien hoitamiseen.

Osastossa on hallintoyksikkö, käännöstoi-
misto sekä tietoyksikkö.

4 §
Omistajaohjausosaston tehtävänä on val-

tion yleisen omistajapolitiikan ja omistajaoh-
jauksen valmistelu ja täytäntöönpano, minis-
teriön alaisten valtio-omisteisten yhtiöiden
omistajaohjaus sekä eri ministeriöiden omis-
tajaohjauksen käytäntöjen yhteensovittami-
nen ja ministeriöiden välisen yhteistyön
koordinointi.

5 §
Valmiusosaston tehtävänä on valtioneu-

voston kuljetuspalvelut, virastopalvelut, toi-
mitilat ja irtaimisto, valtioneuvoston turvalli-
suuspalvelut, turvallisuuteen liittyvän yleisen



tilannekuvan kokoaminen, valtioneuvoston
yhteinen poikkeusoloihin varautuminen ja
valtioneuvoston edustustilojen toiminta.

Osastossa on kuljetuspalveluyksikkö, tilan-
nekuvayksikkö, turvallisuusyksikkö ja tila-
palveluyksikkö.

6 §
Viestintäosaston tehtävänä on pääministe-

rin johdolla tapahtuva valtioneuvoston yhtei-
nen viestintä ja ministeriöiden ulkoisen vies-
tinnän yhteensovittaminen, valtionhallinnon
ulkoisen viestinnän yleinen kehittäminen ja
yhteensovittaminen sekä sisäinen viestintä.

7 §
Kansliassa on osastoihin kuulumattomina

yksikköinä istuntoyksikkö ja politiikka-ana-
lyysiyksikkö.

Istuntoyksikön tehtävänä on hallituksen ja
eduskunnan työn yhteensovittaminen ja muut
niiden väliset yhteydet, hallituksen vaihdok-
seen ja työskentelyyn liittyvät toimenpiteet,
kertomus hallituksen toimenpiteistä sekä val-
tioneuvoston päätöksentekomenettelyt ja käy-
tännön järjestelyt.

Politiikka-analyysiyksikön tehtävänä on
hallitusohjelman toimeenpanon seuranta, tu-
levaisuus- ja muu yhteiskuntapoliittinen
suunnittelu sekä talousneuvoston sihteeristö-
tehtävät.

Johtoryhmä

8 §
Kansliaa ja sen hallinnonalaa koskevien

asioiden käsittelyä ja valmistelua varten
kansliassa on johtoryhmä. Johtoryhmän pu-
heenjohtajana on pääministerin toimikau-
deksi nimitetty valtiosihteeri ja varapuheen-
johtajana alivaltiosihteeri. Johtoryhmään
kuuluvat jäseninä nimetyt osastojen ja yksi-
köiden päälliköt. Lisäksi johtoryhmään kuu-
luu henkilöstön edustaja tai hänen varajä-
senensä, jotka henkilöstöjärjestöt nimeävät
yhteisesti keskuudestaan kalenterivuodeksi
kerrallaan.

Pääministeri, ministeri, ministerin toimi-
kaudeksi nimitetty valtiosihteeri ja erityis-
avustajat voivat osallistua johtoryhmän koko-
uksiin.

Johtoryhmä kokoontuu tarvittaessa päämi-

nisterin toimikaudeksi nimitetyn valtiosihtee-
rin tai alivaltiosihteerin kutsusta. Johtoryhmä
voi ottaa sihteerin ja kuulla asiantuntijoita.

Virkamiesten tehtävät

9 §
Pääministerin toimikaudeksi nimitetty val-

tiosihteeri koordinoi pääministerin erityis-
avustajien ja muiden ministerien erityisavus-
tajien yhteistoimintaa.

10 §
Henkilöstön ja erityisesti pääministerin

avustajien vaihtuessa alivaltiosihteerin mää-
räämä virkamies vastaa siitä, että uusi henki-
lökunta saa tarvittavan informaation kanslian
toimialaan kuuluvista asioista, menettelyta-
voista ja muista yhteistyökysymyksistä.

11 §
Kukin osaston päällikkö johtaa osaston toi-

mintaa ja vastaa siitä, että tehtävät hoidetaan
tuloksellisesti. Yksikköjen päälliköt johtavat
yksikkönsä toimintaa ja vastaavat oman toi-
mialueensa tehtävien hoitamisesta.

Vahvistetusta työnjaosta huolimatta kukin
osasto, yksikkö ja virkamies on velvollinen
suorittamaan ne tehtävät, jotka pääministeri,
ministeri, pääministerin toimikaudeksi nimi-
tetty valtiosihteeri, alivaltiosihteeri taikka
asianomainen osaston tai yksikön päällikkö
määrää.

12 §
Kansliassa esittelijöitä ovat, sen lisäksi

mitä on säädetty tai erikseen määrätty, virka-
miehet, joiden valmisteltavaksi ja esiteltä-
väksi asia on määrätty.

Erityisavustajat

13 §
Pääministerin erityisavustajat suorittavat

pääministerin tai pääministerin toimikaudeksi
nimitetyn valtiosihteerin antamat tehtävät toi-
mimatta esittelijöinä kansliassa.

Pääministerin ja ministerin erityisavusta-
jien tulee toimia tehtäviään suorittaessaan
kiinteässä yhteistyössä kanslian osastojen ja
yksiköiden kanssa.
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Asioiden valmistelu

14 §
Asioista, jotka koskevat myös toisen osas-

ton tai yksikön toimialaa, on niitä valmistel-
taessa hyvissä ajoin neuvoteltava kysymyk-
sessä olevan osaston ja yksikön kanssa.

15 §
Ennen kuin asia esitellään pääministerin tai

pääministerin toimikaudeksi nimitetyn valtio-
sihteerin ratkaistavaksi taikka asiaa koskeva
esittelylista jaetaan, esittelijän on toimitettava
asiakirjat tai selostettava suullisesti asia pää-
ministerin toimikaudeksi nimitetylle valtio-
sihteerille, alivaltiosihteerille sekä osaston ja
yksikön päällikölle. Viimeksi mainituille
asiakirjat on toimitettava tai selostettava
myös alivaltiosihteerin ratkaistessa asian.

Ennen kuin omistajaohjausasioita koskeva
asia esitellään ministerin päätettäväksi, taikka
asiaa koskeva esityslista jaetaan, esittelijän
on toimitettava asiakirjat tai selostettava suul-
lisesti asia ministerin toimikaudeksi nimite-
tylle valtiosihteerille ja omistajaohjausosas-
ton päällikölle. Kanslian toiminnan johtami-
seen, talouden ohjaukseen ja sisäiseen val-
vontaan sekä kehittämiseen liittyvissä asi-
oissa asiakirjat on toimitettava tai asia selos-
tettava myös pääministerin toimikaudeksi
nimitetylle valtiosihteerille ja alivaltiosihtee-
rille.

Tasavallan presidentin istunnon, valtioneu-
voston yleisistunnon tai raha-asiainvaliokun-
nan esittelylistaa ei saa muutoin kuin pakotta-
vista syistä jakaa ennen kuin asia on selos-
tettu pääministerille tai ministerille ja hän on
hyväksynyt sen ottamisen esittelyyn.

16 §
Pääministerin toimikaudeksi nimitetylle

valtiosihteerille, ministerin toimikaudeksi ni-
mitetylle valtiosihteerille, alivaltiosihteerille
ja asianomaiselle osaston päällikölle ja yksi-
kön päällikölle on hyvissä ajoin etukäteen
annettava tieto kaikista heidän tehtäviensä
kannalta tärkeistä valmisteltavina olevista
asioista sekä henkilökunnan työtehtäviin koh-
distuvista suunnitteilla olevista muutoksista.

17 §
Kunkin osaston päällikön ja yksikön pääl-

likön on pidettävä alivaltiosihteeri sekä yksi-
kön päällikön myös osaston päällikkö tietoi-
sena tärkeimmistä osastolla ja yksiköissä kä-
siteltävinä olevista asioista.

Ratkaisuvalta

18 §
Pääministerin, ministerin, pääministerin

toimikaudeksi nimitetyn valtiosihteerin tai
alivaltiosihteerin päätöksellä voidaan asettaa
hankkeita ja työryhmiä erityisiä valmistelu-
tehtäviä varten.

Kanslian edustajien nimeämisestä ulko-
puolisten tahojen toimielimiin päättää asiasta
riippuen pääministeri, ministeri, pääministe-
rin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri tai
alivaltiosihteeri.

Muun kuin yhteiskunnallisesti tai taloudel-
lisesti merkittävän asian osalta kanslian lau-
sunnon antaa asiasta riippuen pääministerin
toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri, alival-
tiosihteeri tai omistajaohjausosaston osasto-
päällikkö.

19 §
Sen lisäksi mitä muualla on säädetty, pää-

ministeri ratkaisee toimialansa osalta asiat,
jotka koskevat:

1) kanslian toiminta- ja taloussuunnitelman
hyväksymistä,

2) kanslian talousarvioehdotuksen ja siinä
esitettävien tulostavoitteiden hyväksymistä,

3) tulossuunnitelman vahvistamista, ja
4) tilinpäätöksen allekirjoittamista.

20 §
Pääministeri ratkaisee vähintään vaativuus-

luokkaan 17 kuuluvan virkamiehen nimittä-
misen, jollei toisin säädetä.

Alivaltiosihteeri ratkaisee vaativuusluok-
kaan 10–16 kuuluvan virkamiehen nimittämi-
sen sekä nimittämisen alle vuoden kestävään
muuhun kuin erityisavustajan määräaikaiseen
virkasuhteeseen, kun vastaavaan virkaan ni-
mittää pääministeri.

Hallinto- ja palveluosaston päällikkö rat-
kaisee enintään vaativuusluokkaan 9 kuulu-
van virkamiehen nimittämisen sekä toimeksi-
antoja ja muita vastaavia suorituksia koskevat
palkkiot.
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Viran nimen muuttamisesta on soveltuvin
osin voimassa mitä säädetään virkaan nimit-
tämisestä.

21 §
Työsopimussuhteisen henkilöstön ottami-

seen sovelletaan mitä edellä säädetään virka-
miehen nimittämisestä.

22 §
Muun kuin lain, asetuksen tai virkaehtoso-

pimuksen nojalla myönnettävän virkavapau-
den myöntää valtioneuvoston kanslian teke-
mien nimitysten osalta se, jolla on toimivalta
nimittämiseen.

Alivaltiosihteeri myöntää kuitenkin alle
vuoden kestävän virkavapauden kun vastaa-
vaan virkaan nimittää pääministeri tai minis-
teri.

23 §
Pääministeri antaa matkamääräykset pää-

ministerin toimikaudeksi nimitetylle valtio-
sihteerille. Pääministerin toimikaudeksi nimi-
tetty valtiosihteeri antaa matkamääräykset
alivaltiosihteerille sekä pääministerin erityis-
avustajille. Ministeri antaa matkamääräyksen
toimikaudekseen nimitetylle valtiosihteerille
ja erityisavustajilleen.

EU-asiain osaston päällikkö antaa matka-
määräykset osaston virkamiehille EU:n toi-
mielinten kokouksiin ja muihin niihin rinnas-
tettaviin EU-kokouksiin tehtäville virkamat-
koille sekä matkamääräykset myös Eu-
rooppa-neuvoston valtuuskuntien virkamies-
jäsenille. Kuljetusyksikön päällikkö antaa mi-
nisterien kuljetustehtäviin liittyvät
matkamääräykset.

Alivaltiosihteeri antaa matkamääräykset
osaston päällikölle ja osastoon kuulumatto-
man yksikön päällikölle ja hyväksyy tältä
osin matkalaskut.

Hallinto- ja palveluosaston päällikkö antaa
muut matkamääräykset kanslian määrära-
hoista maksettaville matkoille, pääministerin
työvierailujen valtuuskuntien jäsenille sekä
luvan virka-auton käyttöön.

24 §
Sen lisäksi mitä muualla tässä työjärjestyk-

sessä on säädetty, alivaltiosihteeri ratkaisee
asiat, jotka koskevat:

1) valtioneuvoston kanslian sisäisiä ohjeita
ja määräyksiä sekä sisäistä järjestystä,

2) hallintopäätöksiä, jotka eivät valtioneu-
voston kansliasta annettujen muiden säädös-
ten nojalla kuulu pääministerin tai ministerin
ratkaistavaksi, ja joiden ratkaisuvaltaa ei ole
työjärjestyksessä annettu kanslian muulle vir-
kamiehelle,

3) kanslian sisäisen budjetin hyväksymistä,
4) sisäisen valvonnan järjestämistä,
5) tarkentavaa virkaehtosopimusta ja sen

nojalla valtioneuvoston kanslian ratkaistavia
sen virkamiesten palvelussuhteen ehtoja, sekä

6) kanslian virkojen julistamista haetta-
vaksi.

25 §
Hallinto- ja palveluosaston päällikkö rat-

kaisee sen lisäksi mitä muualla säädetään
asiat, jotka koskevat:

1) ministeriölle kirjanpitoyksikkönä kuulu-
via tehtäviä, jos ne eivät säädösten mukaan
kuulu muulle virkamiehelle,

2) maksuliikettä ja maksuvälineitä koske-
via sopimuksia ja määräyksiä,

3) irtaimen omaisuuden tarkastamista ja
tarkastuksen suorittajia,

4) matkalaskujen hyväksymistä muutoin
kuin 23 §:n 3 momentin osalta,

5) poistosuunnitelman muutosten hyväksy-
mistä,

6) omaisuuden poistamista ja tileistä pois-
toa,

7) virkavapautta, johon virkamiehellä on
oikeus lain, asetuksen tai virkaehtosopimuk-
sen nojalla,

8) virkamiehelle virkamiehen irtisanoutu-
misesta ja virkasuhteen päättymisestä annet-
tavan todistuksen ja työtodistuksen antamista,

9) lomarahoja, lomakorvauksia ja palkki-
oita, sekä

10) palkkojen hyväksymistä maksatuk-
seen.

26 §
Osaston päällikkö ja yksikön päällikkö rat-

kaisevat osastonsa ja yksikkönsä toimintaa
koskevat asiat.

Sellaisen asian, jossa on tehtävä kirjallinen
hallintopäätös, he ratkaisevat kuitenkin vain
siinä tapauksessa, että oikeus siihen on tässä
työjärjestyksessä nimenomaisesti annettu.
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Alivaltiosihteerin päätöksellä sisäisessä
budjetissa osoitettujen määrärahojen käytön
ratkaisee päätöksen mukaisesti osaston pääl-
likkö tai yksikön päällikkö. Yksikön pääl-
likkö hyväksyy menot ja tulot, jollei osaston
päällikkö ole ottanut hyväksymistä tehtäväk-
seen.

Tietoja viranomaisen toiminnan julkisuu-
desta annetun lain tarkoittamista viranomai-
sen julkisista asiakirjoista antaa asian käsitte-
lijä. Salaisen tai muun viranomaisen asiakir-
jan luovuttamista koskevan päätöksen tekee
yksikön päällikkö.

27 §
Alivaltiosihteeri vahvistaa viraston yleisen

lomasuunnitelman.
Alivaltiosihteeri ratkaisee osaston päälli-

kön ja osaston ulkopuolisen yksikön päälli-
kön vuosiloma-aikoja ja -järjestystä ja niistä
poikkeamista sekä muut heidän vuosilomiaan
koskevat asiat.

Osaston päällikkö ratkaisee osaston yksi-
kön päällikköä sekä muuta välittömästi alais-
taan virkamiestä koskevat sekä osaston yksi-
kön tai osastojen ulkopuolisen yksikön pääl-
likkö yksikkönsä virkamiestä koskevat edellä
2 momentissa mainitut asiat.

Erinäisiä määräyksiä

28 §
Julkisuuteen annettavasta kanslian tiedot-

teesta tai tiedotustilaisuuden järjestämisestä
on asian sisällön mukaan etukäteen neuvotel-

tava joko pääministerin, ministerin, päämi-
nisterin toimikaudeksi nimitetyn valtiosihtee-
rin, ministerin toimikaudeksi nimitetyn val-
tiosihteerin tai alivaltiosihteerin kanssa.
Tämä ei kuitenkaan koske kanslian alaisten
komiteoiden, toimikuntien, työryhmien ja
muiden sivuelinten viestintää.

Viestinnän käytännön järjestelyistä sovi-
taan viestintäosaston päällikön kanssa.

Julkisuudessa kanslian edustajana esiinty-
vän virkamiehen on tarpeen mukaan ilmoitet-
tava esiintymisestä etukäteen esimiehilleen.

29 §
Valtioneuvoston edustustiloja ovat valtio-

neuvoston juhlahuoneisto, Säätytalo, Kesä-
ranta ja Königstedtin kartano. Kesäranta voi
toimia myös pääministerin virka-asuntona.

30 §
Mitä tässä työjärjestyksessä on säädetty

pääministeristä, koskee soveltuvin osin val-
tioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvia
asioita käsittelemään määrättyä ministeriä hä-
nen toimialansa asioissa.

Voimaantulo

31 §
Tämä työjärjestys tulee voimaan 1 päivänä

kesäkuuta 2012 ja se kumoaa 5 päivänä huh-
tikuuta 2007 annetun valtioneuvoston kans-
lian työjärjestyksen (394/2007).

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

Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2012

Pääministeri Jyrki Katainen

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen
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