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290/2017

Maa- ja metsätalousministeriön asetus
maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksestä annetun maa- ja metsätalousmi-

nisteriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksestä annetun maa- ja metsätalo-

usministeriön asetuksen (658/2016) 15 ja 52 §, sekä
lisätään työjärjestykseen uusi 50 a § ja sen edelle uusi väliotsikko seuraavasti:

15 §

Sisäisen tarkastuksen yksikön tehtävät

Sisäisen tarkastuksen yksikkö vastaa asioista, jotka koskevat maa- ja metsätalousminis-
teriön sisäistä tarkastusta sekä valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) mu-
kaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi- ja vahvistuslausuman valmistelua.

Sisäisen tarkastuksen yksikkö toimii kalatalousrahastoasetuksen 58 artiklassa tarkoitet-
tuna tarkastusviranomaisena ja lausumanantajana sekä ERI-rahastojen yleisasetuksen 123
artiklan 4 kohdassa tarkoitettuna Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelman
tarkastusviranomaisena.

Sisäisen tarkastuksen yksikön toiminta kohdistuu ministeriön lisäksi niihin ministeriön
toimintoihin ja tehtäviin, jotka on annettu toisten virastojen ja laitosten tai yhteisöjen taik-
ka yksityisten toimijoiden tehtäväksi tai joista ministeriö muuten vastaa.

Sisäisen tarkastuksen yksikkö toimii Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) N:o 1306/2013  9 artiklassa tarkoitettuna todentamisviranomaisena, joka antaa kan-
sainvälisesti hyväksyttyjen tarkastussuositusten mukaisesti laaditun lausunnon maksaja-
viraston tilinpäätöstietojen täydellisyydestä, täsmällisyydestä ja todenperäisyydestä ja
maksajaviraston sisäisen valvontajärjestelmän asianmukaisesta toiminnasta (tilintarkas-
tustehtävä). 

Edellä 4 momentissa tarkoitetussa tehtävässä sisäisen tarkastuksen yksikön tehtäviin
kuuluu tarkastaa komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 908/2014 7 artiklan
3 kohdassa tarkoitetulla tavalla tilien perustana olevien menojen laillisuus ja sääntöjenmu-
kaisuus lopullisten tuensaajien tasolla (laadunvarmennustehtävä).

Sisäisen tarkastuksen yksikön virkamiehen ratkaisuvalta

50 a §

Sisäisen tarkastuksen yksikön päällikön ratkaisuvalta

Edellä säädetystä poiketen sisäisen tarkastuksen yksikön päällikkö ratkaisee Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013  9 artiklassa tarkoitettuun tehtä-
vään liittyvät tilintarkastus- ja laadunvarmennusasiat. 
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290/2017  
52 §

Virkavapaudet

Virkavapauden, johon virkamiehellä on oikeus lain tai asetuksen taikka valtion virka-
ehtosopimuslain mukaisen virkaehtosopimuksen nojalla, sekä tällaista virkavapautta vas-
taavan vapautuksen työsopimussuhteiselle henkilöstölle myöntää lähiesimies. Edellä tar-
koitettu päätös tehdään ilman esittelyä.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun virkavapauden tai vastaavan vapautuksen myön-
tää:

1) kansliapäällikölle ja osastopäällikölle enintään kahdeksi vuodeksi ministeri ja yli
kahdeksi vuodeksi valtioneuvosto;

2) osastopäälliköitä lukuun ottamatta valtioneuvoston nimittämälle virkamiehelle
enintään kahdeksi vuodeksi kansliapäällikkö ja yli kahdeksi vuodeksi valtioneuvosto;

3) muulle virkamiehelle ja työsopimussuhteiselle henkilöstölle pidemmäksi ajaksi
kuin 14 päiväksi virkaan nimittävä tai se, joka ottaa henkilöstön ja enintään 14 päiväksi
lähiesimies.

————
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2017. Asetuksen 15 §:n 5 momenttia

ja 50 a §:ää sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2018 lukien. Sen 15 §:n 4 momenttia so-
velletaan vasta 16 päivästä lokakuuta 2018. 

Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2017

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
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