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Sisäministeriön asetus
sisäministeriön työjärjestyksestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 2015

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti
kumotaan sisäministeriön työjärjestyksestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen
(1078/2013) 29 ja 49 § sekä
muutetaan 19, 20 ja 22 §, 27 §:n 3 momentti, 41 §, 42 §:n 2 momentin 12 kohta, 44 ja 53 §
seuraavasti:
19 §
Ministeriön oikeusyksikön tehtävät
Ministeriön oikeusyksikkö käsittelee asiat,
jotka koskevat:
1) ministeriön johdon avustamista säädöshankkeiden seurannassa, useamman kuin yhden osaston toimialaan kuuluvan säädösvalmistelun yhteensovittamisessa ja säädösvalmistelun laadun kehittämisessä;
2) ministeriön johdon, osastojen ja erillisten yksiköiden avustamista oikeudellisissa
asioissa;
3) Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa
ja muissa kansainvälisissä tuomioistuimissa
vireillä olevien ministeriötä koskevien asioiden yhteensovittamista ja oikeuskäytännön
seurantaa;
4) ministeriötä koskevien kansainvälisten
valvontaelinten antamien suositusten toimeenpanon seurantaa;
5) ministeriön ja hallinnonalan laillisuusvalvontaa;

6) ministeriötä tai ministeriön virkamiehiä
koskevien kanteluiden käsittelyä;
7) perus- ja ihmisoikeuksien ennakollista
valvontaa ministeriön säädösvalmistelussa.
20 §
Sisäisen tarkastuksen yksikön tehtävät
Sisäisen tarkastuksen yksikkö käsittelee
asiat, jotka koskevat:
1) ministeriön toimintojen ja taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sisäisen tarkastuksen ohjesäännössä tarkemmin
määrätyllä tavalla;
2) ministeriön tilinpäätöksen ja hallinnonalan tilinpäätöskertomuksen sekä valtion
talousarvioasetuksen 66 i §:ssä tarkoitettujen
tilinpäätöskannanoton ja perustellun kannanoton sisältämien tietojen oikeellisuutta ja riittävyyttä;
3) ministeriön ohjaus- ja valvontavastuun
toteuttamiseksi ministeriön ja hallinnonalan
virastojen tarkastustoiminnan, sisäisen val-
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vonnan ja riskienhallinnan yhteensovittamista;
4) Euroopan unionin sisäasioiden rahastojen tarkastusviranomaistehtäviä;
5) kansliapäällikön erikseen antamia tehtäviä.
22 §
Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikön
tehtävät
Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö yhteensovittaa ministeriölle kuuluvia
kansainvälisiä ja Euroopan unionissa käsiteltäviä asioita sekä avustaa ministeriä, valtiosihteeriä ja kansliapäällikköä kansainvälisten
ja Euroopan unioniin liittyvien asioiden hoitamisessa.
Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat:
1) siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksia sekä niiden kehittämistä ja ylläpitämistä;
2) Pelastusopiston Kriisinhallintakeskuksen tulosohjausta, tulossuunnittelua ja valvontaa;
3) Euroopan unionin yhteisvastuuta ja
maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevan
yleisohjelman mukaisten Euroopan pakolaisrahaston, ulkorajarahaston, paluurahaston ja
kotouttamisrahaston vastuuviranomaistehtäviä;
4) Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahaston sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston vastuuviranomaistehtäviä;
5) ministerin, valtiosihteerin ja kansliapäällikön kansainvälisten vierailujen ja matkojen valmistelua;
6) ministeriön kansainvälisen toiminnan
tehostamista.
27 §
Osaston ja erillisen yksikön päällikkö
— — — — — — — — — — — — —
Mitä edellä 1 ja 2 momentissa säädetään
osaston päälliköstä, koskee soveltuvin osin
erillisen yksikön päällikköä.

41 §
Kansliapäällikön ratkaisuvalta
Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:
1) ministeriön muiden kuin kansliapäällikön tai osaston päällikön viran perustamista,
lakkauttamista ja nimen muuttamista;
2) muiden kuin valtion talousarviossa eriteltävien virkojen siirtämistä sisäministeriön
hallinnonalaan kuuluvien virastojen kesken;
3) ministeriön yhteisten virkojen ja työsopimussuhteisen henkilön sijoittamista sekä
muiden kuin osastopäällikön virkojen siirtämistä ministeriössä;
4) viran haettavaksi julistamista, kun kysymyksessä on osaston tai erillisen yksikön
päällikön tai osastoon sijoittamattoman viran
täyttämisestä;
5) vaativuustasoon 9 kuuluvien ministeriön virkojen täyttämistä, ellei kysymyksessä
ole virka, johon valtioneuvosto nimittää sekä
vastaavan työsuhteisen henkilöstön ottamista;
6) palkkausta, kun kysymyksessä on tulosyksikön päällikön virka tai osastoon sijoittamaton virka, sekä valtion virkamieslain
44 §:ssä tarkoitetun kirjallisen sopimuksen
tekemistä muun kuin valtion virkamieslain
26 §:ssä tarkoitetun virkamiehen kanssa;
7) muiden kuin valtioneuvoston nimittämien ministeriön virkamiesten irtisanomista
valtion virkamieslain 25 tai 27 §:n nojalla;
8) valtion virkamieslain 24 §:ssä tarkoitetun kirjallisen varoituksen antamista valtioneuvoston, ministerin tai kansliapäällikön nimittämälle virkamiehelle;
9) ulkomaan virkamatkaa koskevan matkamääräyksen antamista osaston ja erillisen
yksikön päällikölle sekä muuhun kuin lakiin
tai virkaehtosopimukseen perustuvan virkavapauden myöntämistä enintään kahdeksi
vuodeksi näille virkamiehille;
10) osaston ja erillisen yksikön päällikön
sekä hallinnonalan virastopäällikön sivutoimilupaa ja -ilmoitusta;
11) nimittämistä sellaisen hallinnonalan
virastopäällikön enintään vuoden kestävään
määräaikaiseen virkasuhteeseen, jonka ministeriö nimittää;
12) muuhun kuin lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuvan virkavapauden myöntä-
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mistä enintään vuodeksi ministeriön nimittämälle hallinnonalan virastopäällikölle;
13) todistuksen antamista irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä hallinnonalan virastopäällikölle, Pelastusopiston
Kriisinhallintakeskuksen päällikölle ja aluehallintoviraston pelastustoimen ja varautumisen vastuualueen johtajalle;
14) lausunnon antamista asioissa, jotka
kuuluvat useamman kuin yhden osaston toimialaan;
15) ministeriön tärkeimpiä hankintoja ja
hallinnonalan keskitettyjä hankintoja, hankintamenettelyä ministeriön sitoutumista edellyttävissä useamman kuin yhden osaston toimialaan kuuluvien virastojen ja ministeriön
omien toimitilojen vuokrauksissa sekä turvallisuushankintoja;
16) ministeriön ja hallinnonalan yhteistä
tietohallintoa, tietojenkäsittelyä, tietoliikennettä, tietoturvallisuutta ja sähköistä asiointia,
jos asia on periaatteellisesti tärkeä tai laajakantoinen;
17) ministeriön toimintaan osoitettujen
määrärahojen jakamista;
18) ministeriön sisäistä hallintoa, jos asia
on periaatteellisesti tärkeä tai laajakantoinen;
19) neuvotteluvaltuuskunnan asettamista
ministeriön toimialan kansainvälisiä sopimusneuvotteluja varten ja kansainvälisten
hallintosopimusten tekemistä silloin, kun sopimus koskee useampaa kuin yhtä osastoa;
20) matkamääräyksen antamista julkisen
sektorin ulkopuolisten tahojen rahoittamiin
virkamatkoihin;
21) lahjoitetun omaisuuden vastaanottamista.
Toimitilojen hankintamenettelyehdotuksen
esittelee kansliapäällikölle kyseisen toimialan
tulosohjauksesta vastaavan osaston tai erillisen yksikön päällikkö.
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12) valtionhallinnon yhteishankinnan piirissä olevan hankinnan toteuttamista muulla
tavalla ministeriön hallinto- ja kehittämisyksikön annettua asiasta lausuntonsa;
— — — — — — — — — — — — —
44 §
Ratkaisuvalta eräissä henkilöstöä koskevissa
asioissa
Virkamiehen lähin esimies ratkaisee, jollei
jäljempänä toisin säädetä, ilman esittelyä
asiat, jotka koskevat:
1) virkavapautta, johon virkamiehellä on
oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla;
2) työtodistuksen antamista sekä todistuksen antamista irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä;
3) ylityömääräyksen antamista sekä työaikakorvauksia;
4) työajan hyväksymistä ja kohdentamista;
5) matkamääräyksen antamista, ellei osaston tai erillisen yksikön työjärjestyksessä kotimaan virkamatkojen osalta toisin määrätä;
6) vuosilomien myöntämistä, säästämistä,
siirtämistä ja lomarahan vaihtamista vapaaksi;
7) vuosilomaoikeutta ja vuosilomakorvauksia.
Kansliapäällikön, osastopäällikön, erillisen
yksikön päällikön, tulosyksikön päällikön tai
palosuojelurahaston pääsihteerin lisäksi virkamiehen 1 momentissa tarkoitettuna lähimpänä esimiehenä voi toimia myös ryhmän tai
vastuualueen vastuuhenkilö siten kuin osaston tai erillisen yksikön työjärjestyksessä tarkemmin määrätään.
53 §

42 §
Valmiussuunnittelu ja varautuminen
Osaston ja erillisen yksikön päällikön
ratkaisuvalta
— — — — — — — — — — — — —
Osaston päällikkö ratkaisee lisäksi, jollei
jäljempänä toisin säädetä, asiat, jotka koskevat:
— — — — — — — — — — — — —

Ministeriön osastot ja erilliset yksiköt huolehtivat toimialallaan häiriötilanteisiin ja
poikkeusoloihin varautumisesta ja valmiussuunnittelusta. Valmiuspäällikkö huolehtii
varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittamisesta ministeriössä sekä aluehallinnon yhteisten varautumistehtävien yhteenso-
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vittamisesta ministeriöiden ja keskushallinnon viranomaisten kesken.
Valmiuspäällikkönä toimii pelastusosaston
pelastustoimi ja varautuminen -tulosyksikön
päällikkö. Valmiuspäällikön sijaisena toimii
ministeriön valmiuskoordinaattori.

Ministeriö määrää suojelujohtajan ja turvallisuuspäällikön sekä suojelujohtajan ja turvallisuuspäällikön sijaisen.
Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä
tammikuuta 2015.

Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 2015
Sisäministeri Päivi Räsänen

Kansliapäällikkö Päivi Nerg
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