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Sisäministeriön asetus
sisäministeriön työjärjestyksestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
Sisäministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan sisäministeriön työjärjestyksestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen
(1078/2013) 4, 14, 18, 22, 44—46 ja 52 §
sellaisina kuin niistä ovat 4, 14 ja 22 § asetuksessa 781/2015, 18 § asetuksessa
1562/2015, 44 § asetuksessa 21/2015 sekä 45 ja 52 § asetuksessa 353/2015, seuraavasti:
4§
Osastopäällikkökokous
Osastopäällikkökokous sovittaa valmistelevasti yhteen ministeriön johtoryhmän asioita, hallinnonalan ja ministeriön yhteisiä hallinnollisia ja toiminnallisia asioita sekä varmistaa osastojen välisen tiedonkulun ja johtoryhmässä tehtyjen päätösten toimeenpanon. Kokouksessa käsitellään lisäksi säännöllisesti säädöshankkeita ja muita merkittäviä hankkeita eduskunnalle annettavaksi ilmoitettujen hallituksen esitysten valmistelutilannetta.
Osastopäällikkökokous toimii myös ministeriön valmiustoimikuntana.
Osastopäällikkökokoukseen osallistuvat kansliapäällikön johdolla ministeriön osastopäälliköt sekä ministeriön kansainvälisten asioiden yksikön päällikkö ja viestintäjohtaja.
Valmiustoimikunnan kokouksiin osallistuvat lisäksi valmiuspäällikkö ja valmiuskoordinaattori. Kokouksen sihteerinä toimii puheenjohtajan määräämä henkilö.
14 §
Pelastusosaston tehtävät
Pelastusosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:
1) pelastustointa;
2) hätäkeskustoimintaa, Hätäkeskuslaitosta ja sen tulosohjausta ja laillisuusvalvontaa;
3) Pelastusopistoa ja sen tulosohjausta ja laillisuusvalvontaa;
4) pelastusalan ammattikorkeakoulutukseen tarkoitettujen määrärahojen käyttöä kuultuaan asiasta Pelastusopistoa, Poliisihallitusta ja Poliisiammattikorkeakoulua;
5) Pelastusopistoa, pelastusalan ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoita ja pelastuslaitoksia edustavien Poliisiammattikorkeakoulun hallituksen jäsenten nimeämistä;
6) pelastusalan ammattikorkeakoulututkintoon johtavista opiskelijamääristä päättämistä;
7) palosuojelurahastoa lukuun ottamatta 18 §:n 1 momentin 6 kohdassa mainittuja
asioita;
8) kansainvälistä pelastustoimintaa;
9) valmiussuunnittelua;
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10) aluehallinnon yhteistä varautumista poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin sekä siihen liittyviä keskushallinnon tehtäviä;
11) viranomaisradioverkkoa;
12) hengenpelastusmitaleja;
13) Suomen Punaista Ristiä.
Hätäkeskuslaitoksen tulosohjausta, talousarviota, yhteistyöryhmän asettamista, sekä
muita Hätäkeskuslaitoksen toiminnan kannalta tärkeitä asioita osaston tulee käsitellä yhteistyössä poliisiosaston kanssa.
Pelastusopiston Kriisinhallintakeskuksen kansainvälisen pelastustoiminnan tulosohjauksesta ja talousarviosta säädetään 22 §:n 2 momentin 2 kohdassa.
Osasto asettaa viranomaisradioverkkotoimintaan liittyvän viranomaisten ja palveluiden
tuottajien yhteistoiminnan tehostamiseksi viranomaisradioverkon (VIRVE) yhteistyöryhmän.
Pelastustoiminnan johtamisesta onnettomuustilanteissa säädetään erikseen.
18 §
Hallinto- ja kehittämisosaston tehtävät
Hallinto- ja kehittämisosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:
1) yleistä toiminnan kehittämistä sekä yleisten hallintoasioiden hoitoa ja sisäisiä palveluita sekä hallinnonalan asiakirjahallinnon yleistä ohjausta;
2) strategiavalmistelua, tulossuunnittelua, tulosohjausta, tuloksellisuuden valvontaa ja
niihin liittyvää kehittämistä;
3) henkilöstöhallintoa ja -politiikkaa sekä henkilöstön kehittämistä;
4) taajuusasioiden, tietohallinnon ja digitalisaation yleistä kehittämistä ja ohjausta, hallinnonalan tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistämistä ja varmistamista sekä tietohallintoyhteistyön ja verkostomaisen toimintatavan edistämistä;
5) ministeriön ja sen hallinnonalan turvallisuusasioiden yleistä ohjausta, valvontaa ja
kehittämistä;
6) hallinnonalan ja ministeriön taloussuunnittelua, talousarvion soveltamista sekä talousarviolainsäädännön mukaisia kertomuksia, ministeriön kirjanpitoyksikkötehtäviä, taloushallintoa ja sisäisen valvonnan periaatteita sekä palosuojelurahaston toiminnan ja talouden valvontaa;
7) Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahaston sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston maksatus- ja tarkastustehtävien toimeenpanoa;
8) tutkimustoiminnan kehittämistä ja koordinointia sekä talousarvion ulkopuolisen kehittämisrahoituksen hankinnan tukemista ja koordinaatiota hallinnonalalla;
9) hankintatointa ja toimitila-asioita koskevien asioiden ohjausta ja kehittämistä;
10) aluejakojen ja alueellistamisen yhteensovittamista;
11) sisäisen turvallisuuden kohdealueen arkkitehtuuria;
12) useamman kuin yhden osaston tai erillisen yksikön toimialaan kuuluvien lausuntojen valmistelua ja yhteensovittamista lukuun ottamatta 22 §:n 2 momentin 9 kohdassa tarkoitettuja asioita;
13) ministerin, kansliapäällikön ja ministerin erityisavustajien sihteeripalveluja;
14) hallinnonalan virastopäälliköiden palkkausta sekä johtajasopimusten yhteensovittamista ja laatimisessa avustamista;
15) Suomen lippua ja Suomen vaakunaa, lukuun ottamatta valistus- ja tiedotustoimintaa sekä poliisin oikeutta käyttää suorakaiteista valtiolippua;
16) Euroopan unionin yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevan
yleisohjelman mukaisten Euroopan pakolaisrahaston, ulkorajarahaston, paluurahaston ja
kotouttamisrahaston todentamisviranomaistehtäviä;
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17) toimitiloihin ja virastopalveluihin, tietopalveluun ja asiakirjahallintoon, käännösja tulkkauspalveluihin liittyvää yhteistyötä valtioneuvoston kanslian kanssa;
18) ministeriön johdon avustamista säädöshankkeiden seurannassa, useamman kuin
yhden osaston toimialaan kuuluvan säädösvalmistelun yhteensovittamisessa ja säädösvalmistelun laadun kehittämisessä;
19) ministeriön johdon, osastojen ja erillisten yksiköiden avustamista yleisissä oikeudellisissa asioissa, jos asia ei kuulu muun osaston tai erillisen yksikön toimialaan;
20) ministeriötä tai ministeriön virkamiehiä koskevien kanteluiden käsittelyä, ellei asia
kuulu muulle osastolle tai erilliselle yksikölle;
21) ministeriön ja hallinnonalan laillisuusvalvonnan yleistä kehittämistä ja tarvittaessa
osastojen ja erillisten yksiköiden tukemista laillisuusvalvontaan liittyvissä tehtävissä;
22) niitä ministeriön asioita, jotka eivät kuulu muille osastoille tai erillisille yksiköille.
Hallinto- ja kehittämisosasto osallistuu ministerin tai kansliapäällikön ratkaistavien
hankinta-asioiden ja ministeriön sitoutumista edellyttävien toimitila-asioiden valmisteluun yhteistyössä asianomaisen osaston tai erillisen yksikön kanssa.
Hallinto- ja kehittämisosasto vastaa toimeksiantona saatujen ministeriön hankintojen
osalta julkisia hankintoja koskevien menettelyjen noudattamisesta sekä erityisesti kilpailuttamisesta siten kuin ministeriön sisäisessä määräyksessä tarkemmin määrätään.
Osasto huolehtii lisäksi ministeriön hankintoja koskevasta sopimustenhallinnasta.
Tämän työjärjestyksen 22 §:ssä säädetään Euroopan Unionin sisäisen turvallisuuden
rahaston sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston vastuuviranomaistehtävien hoitamisesta sisäministeriössä.
22 §
Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikön tehtävät
Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö yhteensovittaa ministeriölle kuuluvia
kansainvälisiä ja Euroopan unionissa käsiteltäviä asioita sekä avustaa ministeriä 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) sisäasioiden EU-rahastojen valmistelua;
4) Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahaston sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston vastuuviranomaistehtäviä;
5) ministerin ja kansliapäällikön kansainvälisten vierailujen ja matkojen valmistelua;
6) ministeriön kansainvälisen toiminnan tehostamista;
7) Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa ja muissa kansainvälisissä tuomioistuimissa vireillä olevien ministeriötä koskevien asioiden yhteensovittamista ja oikeuskäytännön
seurantaa;
8) ministeriötä koskevien kansainvälisten valvontaelinten antamien suositusten toimeenpanon seurantaa;
9) kansainvälisten ihmisoikeussopimusten määräaikaisraportoinnin valmistelua ja yhteensovittamista ministeriössä.
Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahaston sekä turvapaikka-, maahanmuuttoja kotouttamisrahaston maksatus- ja tarkastustehtävien toimeenpanosta säädetään 18 §:n
1 momentin 7 kohdassa.
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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.
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.
45 §
Hallinto- ja kehittämisosasto
Hallinto- ja kehittämisosaston henkilöstöasioita hoitavan tulosyksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:
1) ministeriön ja sen hallinnonalan virkaehtosopimuksia;
2) lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuvan virkavapauden myöntämistä ministeriön nimittämälle hallinnonalan virastopäällikölle;
3) ministeriön virkamiesten määräämistä valtion virkamieslain 19 §:ssä tarkoitettuihin
tarkastuksiin ja tutkimuksiin;
4) muuta kuin kansliapäällikön ratkaisuvaltaan kuuluvaa sivutoimilupaa ja -ilmoitusta;
5) todistuksen antamista irtisanoutumisesta kansliapäällikölle sekä osaston ja erillisen
yksikön päällikölle;
6) vuosilomaoikeutta ja vuosilomakorvauksia.
46 §
Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö
Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikön päällikkö ratkaisee nimittämisen julkisoikeudelliseen palvelussuhteeseen sekä palvelussuhteen ehdot siviilikriisihallinnan kotimaan valmiuksien kannalta merkittävissä tehtävissä.
52 §
Osaston ja erillisen yksikön työjärjestys
Osaston tulosyksiköistä ja muusta sisäisestä organisaatiosta, tulosyksiköiden tehtävistä,
asioiden käsittelystä osastossa sekä sen johtoryhmässä määrätään osaston työjärjestyksessä, jonka osaston päällikkö vahvistaa.
Osaston tulosyksiköiden päälliköistä ja heidän sijaisistaan määrää osaston päällikkö
kuultuaan ennen määräyksen antamista kansliapäällikköä. Tulosyksiköiden päälliköt
määrätään enintään viiden vuoden määräajaksi.
Asioiden käsittelystä erillisessä yksikössä määrätään tarvittaessa yksikön työjärjestyksessä, jonka yksikön päällikkö vahvistaa.
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Ennen työjärjestyksen vahvistamista se on esitettävä kansliapäällikölle.
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2016
Sisäministeri Paula Risikko

Hallitusneuvos Johanna Hakala
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