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Ulkoasiainministeriön asetus
ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti
kumotaan ulkoasiainministeriön työjärjestyksen (550/2008) 75, 76 ja 77 §, sellaisena
kuin ne ovat asetuksessa 1280/2013, sekä
muutetaan 16, 22, 23, 27, 34, 35, 39, 52, 61, 69 a, 72, 73, 74 ja 88 a §, sellaisena kuin
niistä on 22 § asetuksessa 81/2009, 27, 52, 69 a ja 88 a § asetuksessa 805/2012 ja 39 §,
sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 597/2010, 805/2012 ja 1280/2013, seuraavasti:
16 §
Väestönsuojelu ja pelastustoiminta
Väestönsuojelua ja pelastustoimintaa varten ministeriössä on suojelujohtaja, jona toimii kansliapäällikkönä toimivan valtiosihteerin määräämä virkamies. Suojelujohtajan tehtävänä on valmistella ja toteuttaa ministeriölle kuuluvia väestönsuojeluun ja pelastustoimintaan liittyviä tehtäviä. Suojelujohtajan sijaisena ja apulaissuojelujohtajana toimii
kansliapäällikkönä toimivan valtiosihteerin määräämä virkamies.
Ministeriön pelastusorganisaatiosta ja pelastustoimenpiteistä määrätään ministeriön pelastussuunnitelmassa, jonka vahvistaa valtiosihteeri kansliapäällikkönä. Jokainen virkamies on velvollinen hoitamaan ne tehtävät, jotka hänelle pelastussuunnitelmassa mahdollisesti määrätään.
22 §
Eurooppa-osaston organisaatio
Eurooppa-osastolla on seuraavat yksiköt:
1) Pohjoisen Euroopan yksikkö;
2) yleisten EU-asioiden ja yhteensovittamisen yksikkö;
3) Keski-, Länsi- ja Etelä-Euroopan yksikkö; sekä
4) Kaakkois-Euroopan yksikkö.
Osana pohjoisen Euroopan yksikköä toimii pohjoismaisen yhteistyön sihteeristö, jonka
päällikkö esittelee sihteeristön toimialaan kuuluvat asiat suoraan pohjoismaisen yhteistyön ministerille.
23 §
Itäosaston organisaatio
Itäosastolla on seuraavat yksiköt:
1) Venäjän yksikkö; ja
2) Itä-Euroopan ja Keski-Aasian yksikkö.
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27 §
Hallintopalvelujen organisaatio
Hallintopalveluihin kuuluvat seuraavat yksiköt:
1) henkilöstösuunnitteluyksikkö;
2) henkilöstöpalveluyksikkö;
3) työhyvinvointiyksikkö;
4) henkilöstön kehittämisyksikkö;
5) tiedon- ja palvelunhallintayksikkö;
6) viestityskeskus;
7) kiinteistö- ja hankintapalveluyksikkö; sekä
8) turvallisuusyksikkö.
Henkilöstöjohtajan alaiset yksiköt ovat henkilöstösuunnitteluyksikkö, henkilöstöpalveluyksikkö, työhyvinvointiyksikkö ja henkilöstön kehittämisyksikkö. Tietohallintojohtajan
alaiset yksiköt ovat tiedon- ja palvelunhallintayksikkö ja viestityskeskus.
34 §
Eurooppa-osaston alue ja tehtävät
Eurooppa-osaston maantieteelliseen alueeseen kuuluvat Alankomaat, Albania, Andorra, Belgia, Bosnia-Hertsegovina, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Italia,
Itävalta, Kosovo, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg,
Makedonia (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 seuraavat asiat:
1) kahdenvälisiin suhteisiin, EU-suhteisiin ja monenkeskisiin toimielimiin liittyvät poliittiset, kauppapoliittiset, kaupallis-taloudelliset ja kehitysyhteistyöasiat alueeseen kuuluvien maiden osalta;
2) yleiset EU-asiat, mukaan lukien EU:n kehittäminen;
3) ministeriön sisäinen yhteensovittaminen keskeisissä EU-asioissa;
4) EU:n laajentuminen;
5) EU:n vakautus- ja assosiaatioprosessi Länsi-Balkanilla sekä Kaakkois-Euroopan
alueelliset yhteistyöjärjestelyt;
6) Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristölle kuuluvat asiat, joita ovat Pohjoismaiden ministerineuvoston työjärjestyksen mukaiset tehtävät sekä muut pohjoismaisten yhteistyökysymysten suunnittelua ja yhteensovittamista koskevat asiat; ja
7) alueelliset järjestöt ja yhteistyöelimet.
35 §
Itäosaston alue ja tehtävät
Itäosaston maantieteelliseen alueeseen kuuluvat Venäjä sekä Armenia, Azerbaidzhan,
Georgia, Kazakstan, Kirgisia, Moldova, Tadzhikistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan ja Valko-Venäjä.
Itäosaston tehtäviin kuuluvat seuraavat asiat:
1) kahdenvälisiin suhteisiin sekä EU:n ulkosuhteisiin ja monenkeskisiin toimielimiin
liittyvät poliittiset, kauppapoliittiset, kaupallistaloudelliset ja kehitysyhteistyöasiat alueeseen kuuluvien maiden osalta;
2) alueelliset järjestöt ja muut yhteistyöelimet;
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3) Itämeren, Barentsin ja arktisen yhteistyön määrärahojen sekä lähialueyhteistyömäärärahojen hallinnointi, ml. niihin liittyvät kansainväliset rahoitusjärjestelyt; ja
4) pohjoiseen ulottuvuuteen liittyvät asiat.
39 §
Hallintopalvelut
Hallintopalvelujen yksiköille kuuluvat tässä pykälässä säädetyt tehtävät niiltä osin kuin
ne eivät kuulu valtioneuvoston yhteisten palvelujen piiriin. Tarkemmat tehtävät ja työnjako määritellään hallintopalvelujen työjärjestyksessä.
Henkilöstöhallinnon yksiköiden tehtäviin kuuluvat henkilöstöhallinto ja henkilöstön
kehittäminen, työsuojelu ja työhyvinvointi, yleishallinto, edustustoverkon muutosten
koordinointi sekä kunniakonsuliasiat.
Tietohallinnon yksiköiden tehtäviin kuuluvat ulkoasiainhallinnon toimialasidonnaisen
tiedon hallinta ja tietoturvallisuus sekä niihin liittyvien palvelujen ja järjestelmien hallinnointi.
Kiinteistö- ja hankintapalveluyksikön tehtäviin kuuluvat kiinteistö- ja toimitilahallinto,
hankinta-, tekniset tuki- ja logistiikkapalvelut, materiaalihallinto sekä ulkoasiainhallinnon
hankintatoimen ja ympäristöasioiden ohjaus.
Turvallisuusyksikön tehtäviin kuuluvat turvallisuusasiat.
52 §
Yksikköjen johtaminen
Yksikköä johtaa yksikönpäällikkö, jollei toisin ole säädetty.
Henkilöstöhallintoa johtaa henkilöstöjohtaja ja tietohallintoa johtaa tietohallintojohtaja. Heidän alaisuudessaan toimivat asianomaisten yksikköjen päälliköt. Yksikköjen päällikköinä toimivat myös talousjohtaja, kiinteistö- ja hankintapalvelu -toimialajohtaja sekä
turvallisuusjohtaja.
Yksikönpäällikkö:
1) johtaa, valvoo ja kehittää yksikön toimintaa asetettujen toimintalinjojen ja tulostavoitteiden mukaisesti,
2) johtaa yksikön toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvioehdotuksen valmistelua ja seuraa niiden toteutumista,
3) vastaa yksikön tehtäviin kuuluvien hankkeiden käynnistämisestä, toteuttamisesta ja
seurannasta, ja
4) ratkaisee toimivaltaansa kuuluvat asiat.
61 §
Kansliapäällikkönä toimivan valtiosihteerin ratkaisuvalta
Valtiosihteeri kansliapäällikkönä ratkaisee, sen lisäksi mitä valtioneuvoston ohjesäännön 45 §:ssä on säädetty, seuraavat asiat:
1) lausunnot, nootit, toimintaohjeet ja muut viralliset kannanotot useita osastoja tai palvelukokonaisuuksia koskevissa asioissa;
2) ministeriön sisäiset sekä edustustoihin kohdistuvat määräykset ja ohjeet (normit)
useita osastoja tai palvelukokonaisuuksia koskevissa asioissa;
3) hallinnonalan toimintaan osoitettujen määrärahojen jakaminen;
4) ulkoasiainneuvoksen viran perustaminen, lakkauttaminen ja viran nimen muuttaminen; ja
5) lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuvan virkavapauden myöntäminen sekä harkinnanvaraisen virkavapauden myöntäminen enintään vuodeksi alivaltiosihteerille.
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69 a §
Työhyvinvointipäällikön ratkaisuvalta
Työhyvinvointipäällikkö ratkaisee 64 §:ssä säädetyn lisäksi ulkomaanedustuksen korvauksista annetussa laissa (596/2006) tarkoitettujen terveydenhuoltokorvausten maksamista koskevat asiat.
72 §
Tietohallintojohtajan ratkaisuvalta
Tietohallintojohtaja ratkaisee 64 §:ssä määrätyn lisäksi seuraavat asiat:
1) ulkoasiainhallinnon asiakirjoja, niiden käyttölupia, julkisuutta ja salaisuutta sekä arkistoja koskevat asiat;
2) tietojärjestelmissä ja rekistereissä käytettävät tunnukset ja nimikkeet niiltä osin kuin
ne eivät kuulu valtioneuvostotasolla yhteisesti määriteltävien piiriin; ja
3) tieto- ja viestitystekniikkaa sekä tietoliikennettä koskevat laitteisto-, ohjelmisto-, sovellus- ja palveluhankinnat, sekä tällaisen omaisuuden hallinta ja luovuttaminen niiltä
osin kuin ne ovat toimialasidonnaisia tai eivät kuulu valtioneuvostolle tai valtionhallinnolle keskitetysti hankittavien palvelujen ja teknologian piiriin.
73 §
Kiinteistö- ja hankintapalvelujen toimialajohtajan ratkaisuvalta
Kiinteistö- ja hankintapalvelujen toimialajohtaja ratkaisee 64 §:ssä määrätyn lisäksi
seuraavat asiat:
1) kiinteistöjen, toimitilojen ja edustuston päällikköjen virka-asuntojen sekä muiden tilojen ostaminen, vuokraus, alivuokraus, hallinta, käyttö ja luovuttaminen, jollei asia kuulu
muulle toimintayksikölle tai edustustolle;
2) rakennus- ja sisustamishankkeiden kustannusarvioita, suunnittelijoita ja toteuttajia
koskevat asiat;
3) kiinteistöjen ja tilojen uudisrakennus-, peruskorjaus- ja kunnossapitotöiden suunnittelua, suunnitelmien hyväksymistä ja toteuttamista, sisustamista sekä näihin liittyviä ostopalveluja koskevat asiat;
4) kaluston hankinta, käyttö ja luovuttaminen;
5) moottoriajoneuvojen sekä muiden koneiden, laitteiden ja materiaalien hankintojen
ohjausta koskevat asiat, jos asia ei kuulu muulle toimintayksikölle;
6) julkaisu- ja painatuspalveluiden sekä muiden palveluiden hankintojen ohjausta koskevat asiat, jos asia ei kuulu muulle toimialayksikölle; ja
7) hankintakategoriasuunnitelmat, lukuun ottamatta kehitysyhteistyöhankintojen kategoriaa.
74 §
Kiinteistö- ja hankintapalveluyksikön virkamiesten ratkaisuvalta
Kiinteistö- ja hankintapalveluyksikön virkamiehet ratkaisevat kiinteistö- ja hankintapalvelu -toimialajohtajan ohella 73 §:n 1 momentin 3–4 kohdassa tarkoitettuja asioita sisäisen työnjakonsa sekä käyttöönsä osoitettujen määrärahojen puitteissa. Hankintapäällikkö ja virastopalvelupäällikkö ratkaisevat vahvistetun työnjaon ja käyttöönsä osoitettujen
määrärahojen puitteissa materiaali- ja palveluhankintoja, jotka ovat raha-arvoltaan alle
100000 euroa.
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Yksikön muut virkamiehet ratkaisevat vahvistetun työnjaon ja käyttöönsä osoitettujen
määrärahojen puitteissa materiaali- ja palveluhankintoja, jotka ovat raha-arvoltaan alle
25000 euroa.
88 a §
Itämeren, Barentsin ja arktisen yhteistyön määrärahojen hallinnointi
Ministeri päättää Itämeren, Barentsin ja arktisen yhteistyön määrärahojen käytön yleisistä linjauksista.
Määrärahojen käytöstä hankkeisiin, ohjelmiin ja muihin kohteisiin päättää itäosaston
päällikkö.
Venäjän yksikön päällikkö päättää kuitenkin seuraavista asioista:
1) määrärahojen käyttöön liittyviä sitoumuksia, sopimuksia ja toimeksiantoja koskevat
asiat; ja
2) enintään 500000 euron määrärahojen käytöstä hankkeisiin, ohjelmiin ja muihin
kohteisiin.
————
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. Ennen asetuksen voimaantuloa
voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2015
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakka

Hallintojohtaja Ari Rouhe
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