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valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2012

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,
muutetaan valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen (393/2007) 3 §,

4 §:n 2 momentti, 6-8 §, 9 §:n 1 momentti, 11–13 ja 15 §,
sellaisina kuin niistä ovat 6 § osaksi asetuksessa 665/2009, 7 § asetuksessa 786/2007, 8 §

osaksi asetuksissa 302/2008, 1184/2010 ja 1130/2011 sekä 9 §:n 1 momentti asetuksessa
1491/2007 seuraavasti:

3 §

Valtioneuvoston kanslian organisaatio

Pääministeri on valtioneuvoston kanslian
päällikkö.

Pääministerin toimikaudeksi nimitetty val-
tiosihteeri johtaa kanslian toimintaa alivaltio-
sihteerin avustamana. Alivaltiosihteeri johtaa,
valvoo ja kehittää kanslian osastojen, yksi-
köiden ja virkamiesten toimintaa siten kuin
13 §:ssä säädetään ja suorittaa ne tehtävät,
jotka pääministeri ja kanslian toimialaan kuu-
luvia asioita käsittelemään määrätty ministeri
toimialansa asioissa osoittavat.

Valtioneuvoston kansliassa on seuraavat
osastot:

1) EU-asioiden osasto;
2) hallinto- ja palveluosasto;
3) omistajaohjausosasto;
4) valmiusosasto; sekä
5) viestintäosasto.
Kansliassa on lisäksi osastoihin kuulumat-

tomia yksiköitä. Näistä ja osastoihin kuulu-
vista yksiköistä säädetään työjärjestyksessä.
Osastojen ja yksikköjen sisäisestä organisaa-
tiosta määrätään muutoin alivaltiosihteerin
päätöksellä.

4 §

Ratkaisuvallan käyttö

— — — — — — — — — — — — —
Pääministerin toimikaudeksi nimitetty val-

tiosihteeri, alivaltiosihteeri, osastopäällikkö
tai yksikön päällikkönä toimiva virkamies voi
pidättää itselleen päätösvallan asiassa, jonka
hänen alaisensa virkamies muutoin saisi rat-
kaista.
— — — — — — — — — — — — —

6 §

Valtioneuvoston kanslian virkamiehet

Valtioneuvoston kansliassa on pääministe-
rin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri
sekä alivaltiosihteeri. Osaston päällikkönä on
osastopäällikkö. Lisäksi kansliassa on muita
virkamiehiä ja työsopimussuhteista henkilö-
kuntaa.

Kansliassa on pääministeriä avustavia
määräaikaisia virkamiehiä.

Kansliassa on valtioneuvoston turvalli-
suusjohtaja. Tehtävää voi myös hoitaa päämi-
nisterin pyynnöstä muun ministeriön tai puo-
lustusvoimien tehtävään määräämä tai ko-



mentama virkamies. Valtioneuvoston turval-
lisuusjohtaja toimii ministeriöiden valmius-
päällikkökokouksen puheenjohtajana ja val-
miuspäällikkökokouksen sihteeristö toimii
tässä tehtävässä hänen ohjauksessaan.

Virkojen sekä määräaikaisen ja työsopi-
mussuhteisen henkilöstön sijoittamisesta sekä
yksikön päällikön tehtävään määräämisestä
päättää alivaltiosihteeri.

7 §

Arvonimet

Osastopäälliköllä on ylijohtajan arvonimi.
EU-asioiden osaston osastopäälliköllä on kui-
tenkin EU-asioiden valtiosihteerin arvonimi
ja apulaisosastopäälliköllä EU-asioiden ali-
valtiosihteerin arvonimi sekä viestintäosaston
osastopäälliköllä on valtioneuvoston viestin-
täjohtajan arvonimi.

8 §

Virkamiesten kelpoisuusvaatimukset

Sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesään-
nön 43 §:ssä säädetään, kelpoisuusvaatimuk-
sena on:

1) alivaltiosihteerillä oikeustieteen ylempi
korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä
monipuolinen kokemus sekä käytännössä
osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) osastopäälliköllä ylempi korkeakoulu-
tutkinto ja tehtävän edellyttämä monipuoli-
nen kokemus sekä käytännössä osoitettu joh-
tamistaito ja johtamiskokemus;

3) apulaisosastopäälliköllä sekä yksikön
päälliköksi määrätyllä virkamiehellä ylempi
korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran
tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johta-
mistaito sekä lisäksi käännöstoimiston päälli-
köksi määrätyllä virkamiehellä suomen ja
ruotsin kielen erinomainen suullinen ja kirjal-
linen taito;

4) hallitusneuvoksella, lainsäädäntöneu-
vokselle ja hallitussihteerillä oikeustieteen
ylempi korkeakoulututkinto ja perehtynei-
syys viran tehtäväalaan;

5) valtioneuvoston turvallisuusjohtajalla,
finanssineuvoksella ja muulla neuvoksella,
neuvottelevalla virkamiehellä, talousneuvos-

ton pääsihteerillä, talouspäälliköllä ja muulla
vastaavalla päälliköllä, erityisasiantuntijalla
ja muulla vastaavalla virkamiehellä ylempi
korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran
tehtäväalaan;

6) käännöstoimistossa käännöstyötä teke-
vällä virkamiehellä korkeakoulututkinto tai
diplomikielenkääntäjän tutkinto.

Lisäksi siltä, joka erityisesti tekee ja tar-
kastaa käännöksiä kansalliskielille edellyte-
tään suomen ja ruotsin kielen erinomaista
suullista ja kirjallista taitoa.

9 §

Virkamiesten nimittämistoimivalta

Valtiosihteerin, alivaltiosihteerin, johtajan,
osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, hal-
litusneuvoksen, finanssineuvoksen, lainsää-
däntöneuvoksen, ohjelmaneuvoksen, neuvot-
televan virkamiehen ja hallitussihteerin ni-
mittämisestä on voimassa, mitä valtioneuvos-
ton ohjesäännössä säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

11 §

Pääministerin valtiosihteerin tehtävät

Pääministerin toimikaudeksi nimitetyn val-
tiosihteerin tehtävänä on pääministerin lä-
himpänä apuna:

1) edistää ja seurata hallitusohjelman to-
teutumista;

2) johtaa pääministerin apuna asioiden val-
mistelua;

3) huolehtia yhteistyöstä ministeriöiden
kanssa ja toimia ministeriöiden kansliapäälli-
köiden kokousten puheenjohtajana;

4) käsitellä ne asiat, jotka pääministeri hä-
nelle antaa;

5) johtaa pääministerin avuksi määrättyjä
virkamiehiä; sekä

6) johtaa valtioneuvoston kansliaa alival-
tiosihteerin avustamana.

12 §

Ministerin valtiosihteerin tehtävät

Ministerin toimikaudeksi nimitetyn valtio-
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sihteerin tehtävänä on ministerin apuna ja
edustajana:

1) edistää ja seurata ministerin toimialalla
hallitusohjelman toteuttamista;

2) ohjata ministerin apuna asioiden valmis-
telua ministerin toimialalla;

3) huolehtia yhdessä alivaltiosihteerin
kanssa ministeriön ja muiden hallinnonalojen
yhteistyöstä;

4) avustaa ministeriä kansainvälisten tehtä-
vien ja etenkin EU-asioiden valmistelussa;

5) edustaa ministeriä hänen toimeksianto-
jensa mukaisesti; sekä

6) hoitaa muut tehtävät, jotka ministeri
hänelle antaa.

13 §

Alivaltiosihteerin tehtävät

Alivaltiosihteerin tehtävänä on johtaa, val-
voa ja kehittää kanslian ja sen hallinnonalan
toimintaa sekä siinä tarkoituksessa:

1) vastata kanslian toiminnasta ja huoleh-
tia, että sen tehtävät hoidetaan tuloksekkaasti;

2) huolehtia lainsäädännön valmistelun
laadusta kansliassa;

3) vastata virkamiesvalmistelun yhteenso-
vittamisesta kansliassa sekä virkamiesyhteis-
työn järjestämisestä yhdessä muden ministe-
riöiden kanssa;

4) johtaa ja kehittää kanslian henkilöstö-
hallintoa ja muuta sisäistä hallintoa;

5) vastata kanslian ja sen hallinnonalan
tavoitteiden valmistelusta ja niiden toteutu-
misen seurannasta;

6) vastata kanslian ja sen hallinnonalan
organisaatiosta ja sen kehittämisestä;

7) toimia valtioneuvoston esittelijänä halli-
tusta muodostettaessa; sekä

8) huolehtia kanslian yleisestä turvallisuu-
desta sekä varautumisesta.

Alivaltiosihteeri suorittaa edellä mainitut
tehtävät pääministerin toimikaudeksi nimite-
tyn valtiosihteerin alaisena.

15 §

Valmistelusta määrääminen

Pääministerin toimikaudeksi nimitetty val-
tiosihteeri voi määrätä kanslian virkamiehen
valmisteltavaksi ja esiteltäväksi tai ottaa itsel-
leen valmisteltavaksi ja esiteltäväksi päämi-
nisterin toimialaan kuuluvan asian, joka muu-
ten olisi muun virkamiehen käsiteltävä. Sama
oikeus on yksittäistapauksessa alivaltiosihtee-
rillä, osaston ja yksikön päälliköllä asiassa,
joka muuten olisi hänen alaisensa virkamie-
hen käsiteltävä.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesä-
kuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2012

Pääministeri Jyrki Katainen

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen
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