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L a k i

N:o 626

kansanterveyslain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun kansanterveyslain (66/1972) 14 §:n 1

momentin 5, 6, 9 ja 10 kohta ja 25 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 §:n 1 momentin
5, 6, 9 ja 10 kohta laissa 928/2005 ja 25 §:n 1 momentti laissa 293/2006, sekä

lisätään 4 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1091/1992 ja 50/1997 sekä mainitussa laissa
928/2005, uusi 3 momentti, 14 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa
laissa, uusi 11 kohta ja lailla 1715/1991 kumotun 14 §:n 6 momentin tilalle uusi 6 momentti,
seuraavasti:

4 §
— — — — — — — — — — — — —

Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoin-
nin laaja-alaista kehittämistä varten toimii so-
siaali- ja terveysministeriön yhteydessä lasten
ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvot-
telukunta. Neuvottelukunnan kokoonpanosta,
asettamisesta ja tehtävistä säädetään valtio-
neuvoston asetuksella.

14 §
Kansanterveystyöhön kuuluvina tehtävinä

kunnan tulee:
— — — — — — — — — — — — —

5) ylläpitää kouluterveydenhuoltoa, johon
sisältyy kunnassa sijaitsevien perusopetusta
antavien koulujen ja oppilaitosten kouluyh-
teisön terveellisyyden ja turvallisuuden val-
vonta ja edistäminen yhteistyössä henkilö-
kunnan työterveyshuollon kanssa, oppilaan

terveyden seuraaminen ja edistäminen suun
terveydenhuolto mukaan lukien, yhteistyö
muun oppilashuolto- ja opetushenkilöstön
kanssa sekä terveydentilan toteamista varten
tarpeellinen erikoistutkimus; oppilaan tervey-
den seuraamiseen ja edistämiseen kuuluvien
neuvonnan ja tarkastusten sisällöstä ja mää-
rästä sekä terveydentilan toteamista varten
tarpeellisesta erikoistutkimuksesta voidaan
säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuk-
sella;

6) ylläpitää kunnan alueella sijaitsevien
asetuksessa säädettävää muuta kuin 5 koh-
dassa tarkoitettua koulutusta järjestävien op-
pilaitosten opiskelijoille heidän kotipaikas-
taan riippumatta opiskeluterveydenhuoltoa,
johon luetaan opiskeluympäristön terveelli-
syyden ja turvallisuuden edistäminen, opiske-
lijoiden terveyden ja opiskelukyvyn edistämi-
nen, terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen,
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mielenterveyspalvelut ja suun terveyden-
huolto mukaan lukien, järjestäminen opiskeli-
joille, sekä omalta osaltaan koko opiskeluyh-
teisön hyvinvoinnin varmistaminen; yliopis-
tojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoi-
den terveydenhoito ja sairaanhoito sekä suun
terveydenhuolto voidaan kuitenkin kunnan
suostumuksella järjestää myös muutoin sosi-
aali- ja terveysministeriön hyväksymällä ta-
valla; opiskeluterveydenhuollon tarkemmasta
sisällöstä voidaan tarvittaessa säätää valtio-
neuvoston asetuksella;
— — — — — — — — — — — — —

9) järjestää seulontaa ja muita joukkotar-
kastuksia siten kuin valtioneuvoston asetuk-
sella tarkemmin säädetään;

10) järjestää kiireellinen avosairaanhoito,
mukaan lukien kiireellinen suun terveyden-
huolto, potilaan asuinpaikasta riippumatta;
sekä

11) huolehtia siitä, että kunnan asukas tai
terveyskeskuksen potilas saa terveydenti-
laansa koskevan todistuksen tai lausunnon
silloin, kun sen tarve perustuu lakiin taikka
asukkaan tai potilaan hoidon, toimeentulon,
opiskelun tai muun vastaavan syyn kannalta
välttämättömään perusteeseen.
— — — — — — — — — — — — —

Kouluterveydenhuolto kuuluu osaltaan pe-
rusopetuslain (628/1998) 31 a §:n 2 momen-
tin mukaisiin oppilashuollon palveluihin.
Opiskelijan hyvän fyysisen ja psyykkisen ter-
veyden edistäminen ja ylläpitäminen sekä sen

edellytyksiä lisäävä toiminta ovat osa amma-
tillisesta koulutuksesta annetun lain
(630/1998) 37 a §:n ja lukiolain (629/1998)
29 a §:n mukaista opiskelijahuoltoa. Kunnan
kansanterveystyöstä vastaavan viranomaisen
tulee osallistua perusopetuslain 15 §:n, lukio-
lain 11 §:n ja ammatillisesta koulutuksesta
annetun lain 14 §:n mukaisen opetussuunni-
telman laatimiseen siltä osin, kun se koskee
oppilas- tai opiskelijahuoltoa sekä koulun tai
oppilaitoksen ja kodin välistä yhteistyötä.

25 §
Puolustusvoimien tulee suorittaa terveys-

keskusta ylläpitävälle kunnalle tai kuntayhty-
mälle korvaus kutsunnanalaisille terveyskes-
kuksessa suoritetuista tarkastuksista, tutki-
muksista ja toimenpiteistä sekä lääkärin osal-
listumisesta kutsuntatilaisuuteen. Korvaus on
50 prosenttia puolustusvoimien ja terveyskes-
kuksen tekemän sopimuksen mukaisista kus-
tannuksesta. Jos kustannuksista ei ole sovittu,
on korvaus 50 prosenttia palvelun tuottami-
sesta aiheutuneista kustannuksista.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2007.

Lain 25 §:n 1 momentti tulee kuitenkin
voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri Paula Risikko
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Liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestys

N:o 627

Annettu Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 2007

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtioneuvostosta 28 päi-
vänä helmikuuta 2003 annetun lain (175/2003) 7 §:n 2 momentin ja 15 §:n 2 momentin nojalla:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §

Soveltamisala

Tässä työjärjestyksessä säädetään sen
ohessa, mitä erikseen säädetään, ministeriön
hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön johta-
misesta ja johtoryhmistä, ministeriön sisäi-
sestä organisaatiosta, johtavien virkamiesten
asemasta ja tehtävistä sekä asioiden valmiste-
lusta ja virkamiesten ratkaisuvallasta.

Ministeriö antaa taloussäännön sekä sisäi-
sen tarkastuksen ohjesäännön siten kuin
niistä erikseen säädetään. Ministeriön sisäi-
sestä tarkastuksesta määrätään sisäisen tar-
kastuksen ohjesäännössä.

2 §

Ministeriön organisaatio

Liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun
valtioneuvoston asetuksen (405/2003) 3 §:ssä
tarkoitettuja ministeriön osastoja ja muita toi-
mintayksiköitä ovat yleinen osasto, liikenne-
politiikan osasto, viestintäpolitiikan osasto ja
ministeriön viestintä. Mitä jäljempänä sääde-
tään osastosta, koskee soveltuvin osin myös
ministeriön viestintää.

Sisäinen tarkastus toimii suoraan kanslia-
päällikön alaisuudessa.

3 §

Johtavat virkamiehet

Kansliapäällikön tehtävistä säädetään val-
tioneuvoston ohjesäännössä (262/2003).

Osaston päällikkönä on osastopäällikkö.
Osastopäällikön apuna voi olla apulaisosasto-
päällikkö. Hallinto- ja kehityspalvelujen pääl-
likkönä on hallintojohtaja ja ministeriön vies-
tinnän päällikkönä viestintäjohtaja. Yksiköi-
den ja ryhmien päälliköt määrää ministeri.

2 luku

Ministeriön johtaminen

4 §

Ohjaus- ja johtamisperiaatteet

Liikenne- ja viestintäministeriön hallin-
nonalalla sovelletaan ministeriön ja hallin-
nonalan virastojen ja laitosten välillä tulosoh-
jausta ja ministeriössä tulosjohtamista.

Ministeri johtaa hallinnonalan ja ministe-
riön toimintaa apunaan ministeriön johto-
ryhmä ja muut tarvittavat valmisteluelimet.
Milloin ministeriön toimialaan kuuluvia
asioita käsittelee useampi kuin yksi ministeri,
kukin ministeri johtaa ministeriön toimintaa
oman toimialansa osalta. Ministerin apuna on
johtoryhmä.
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Ministeriön ohjaus- ja johtamistoiminnassa
sekä tavassa toimia toteutetaan ministeriön
arvoja sekä yhdessä sovittuja toimintalinjoja.

5 §

Ministeriön johtoryhmä

Ministeriötä ja sen hallinnonalaa koske-
vien laajakantoisten tai muuten tärkeiden asi-
oiden käsittelyä varten on johtoryhmä, jonka
puheenjohtajana on liikenneministeri ja vara-
puheenjohtajana viestintäministeri sekä
muina jäseninä kansliapäällikkö, osastopääl-
liköt ja viestintäjohtaja. Liikenneministerin ja
viestintäministerin erityisavustajilla on oi-
keus olla läsnä johtoryhmän kokouksessa.

Ministeriön johtoryhmän sihteerinä on
kansliapäällikön määräämä virkamies.

6 §

Liikenneministerin johtoryhmä

Liikenneministerin toimialaan kuuluvia
johtoryhmäasioita varten on liikenneministe-
rin johtoryhmä, jonka puheenjohtajana on lii-
kenneministeri sekä muina jäseninä kanslia-
päällikkö, liikennepolitiikan osaston osasto-
päällikkö, yleisen osaston osastopäällikkö ja
viestintäjohtaja. Liikenneministerin erityis-
avustajalla on oikeus olla läsnä johtoryhmän
kokouksessa.

Liikenneministerin johtoryhmän sihteerinä
on kansliapäällikön määräämä virkamies.

7 §

Viestintäministerin johtoryhmä

Viestintäministerin toimialaan kuuluvia
johtoryhmäasioita varten on viestintäministe-
rin johtoryhmä, jonka puheenjohtajana on
viestintäministeri sekä muina jäseninä kans-
liapäällikkö, viestintäpolitiikan osaston osas-
topäällikkö, yleisen osaston osastopäällikkö
ja viestintäjohtaja. Viestintäministerin erityis-
avustajalla on oikeus olla läsnä johtoryhmän
kokouksessa.

Viestintäministerin johtoryhmän sihteerinä
on kansliapäällikön määräämä virkamies.

8 §

Valmistava johtoryhmä

Ministeriön johtoryhmissä käsiteltävien
asioiden virkamiesvalmistelua varten on val-
mistava johtoryhmä, jonka puheenjohtajana
on kansliapäällikkö ja muina jäseninä osasto-
päälliköt ja viestintäjohtaja. Sihteerinä on
kansliapäällikön määräämä virkamies.

Valmistava johtoryhmä käsittelee asiat,
jotka koskevat:

1) johtoryhmissä ministereille esiteltäviä
asioita;

2) ministerin päätösten ja ohjeiden täytän-
töönpanoa ja sen seurantaa;

3) ministeriön säädösvalmistelu- ja ohjaus-
prosessia sekä virkamiesvalmistelun, erityi-
sesti lainvalmistelun laatua;

4) osastojen näkemysten yhteensovitta-
mista; ja

5) ministeriötä työnantajana, jollei asia
kuulu hallinnollisen johtoryhmän käsiteltä-
väksi.

9 §

Hallinnollinen johtoryhmä

Ministeriötä tai sen hallinnonalaa koske-
vien hallintoasioiden käsittelyä varten on hal-
linnollinen johtoryhmä, jonka puheenjohtaja
on kansliapäällikkö ja muina jäseninä valmis-
tavan johtoryhmän jäsenet sekä henkilöstön
keskuudestaan erikseen sopimallaan tavalla
valitsema edustaja.

Puheenjohtajan kutsusta ne virkamiehet,
jotka valmistelevat hallinnollisessa johtoryh-
mässä käsiteltäviä asioita, osallistuvat koko-
uksissa sanottujen asioiden käsittelyyn.

Hallinnollinen johtoryhmä kokoontuu
kansliapäällikön kutsusta. Sihteerinä on hal-
lintojohtaja.

Käsiteltäessä ministeriötä koskevia yhteis-
toiminta-asioita hallinnollinen johtoryhmä
toimii yhteistyöelimenä siten kuin ministe-
riön yhteistoimintasopimuksessa sovitaan.
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3 luku

Osastot ja yksiköt sekä niiden tehtävät

10 §

Yleistä

Kukin osasto ja yksikkö vastaa oman toi-
mialansa osalta:

1) pitkän aikavälin suunnitelman, toiminta-
ja taloussuunnitelman ja talousarvioesityksen
sekä tulostavoitteiden valmistelusta;

2) liikenne- ja viestintäpolitiikan valmiste-
lusta ja toimeenpanosta;

3) tutkimus- ja kehittämistoiminnasta;
4) lainsäädännön kehittämisestä;
5) EU-asioista ja -yhteistyöstä sekä kan-

sainvälisestä yhteistyöstä ja ministeriön toi-
mivaltaan kuuluvista kansainvälisistä sopi-
muksista;

6) hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä
lääninhallitusten liikennehallinnon tulosohja-
uksesta;

7) hallinnonalan virastojen ja laitosten val-
miuden sekä turvallisuuden kehittämisestä
sekä osallistumisesta kansainväliseen kriisin-
hallintaan; ja

8) oman toimialansa tietojärjestelmistä ja
niiden kehittämisestä.

Lisäksi kukin osasto ja yksikkö vastaa sille
osoitetuista määrärahoista ja niiden käytöstä
siten kuin ministeriön taloussäännössä erik-
seen määrätään. Osastot ja yksiköt vastaavat
myös niille asetettujen tulostavoitteiden saa-
vuttamisesta.

Osastot ja yksiköt voivat toimia jakaantu-
neina ryhmiin siten kuin osastopäällikkö
määrää.

11 §

Yleisen osaston ryhmät ja niiden päälliköt

Mitä tässä työjärjestyksessä säädetään yk-
siköstä, sovelletaan myös yleisen osaston ta-
loushallintopalveluihin, kansainvälisten asioi-
den sihteeristöön, hallinto- ja kehityspalvelui-
hin sekä turvallisuus- ja virastopalveluihin.

Mitä tässä työjärjestyksessä säädetään yk-
sikön päälliköstä, sovelletaan myös yleisen
osaston taloushallintopalvelujen, kansainvä-
listen asioiden sihteeristön, hallinto- ja kehi-

tyspalvelujen ja turvallisuus- ja virastopalve-
lujen päällikkönä toimivaan virkamieheen.

12 §

Henkilöstön sijoittaminen osastoihin ja yksi-
köihin

Ministeriön virkojen sekä määräaikaisen ja
työsopimussuhteisen henkilöstön sijoittami-
sesta osastoihin ja osastojen ulkopuolisiin yk-
siköihin määrää kansliapäällikkö.

Osastopäälliköt määräävät osaston virko-
jen sijoittamisesta yksiköihin sekä ryhmiin ja
antavat tarkemmat määräykset osaston virka-
miesten työnjaosta ja tehtävistä.

Yleinen osasto

13 §

Yleisen osaston tehtävät

Yleisen osaston toimialaan kuuluvat asiat,
jotka koskevat:

1) hallinnonalan pitkän aikavälin suunnit-
telua, toiminta- ja taloussuunnittelua, tulos-
ohjauksen järjestämistä ja kehittämistä, ta-
lousarvion laadintaa ja muita rahoituskysy-
myksiä sekä toiminnan ja talouden seuranta-
järjestelmiä ja muuhun talouden hoitoon ja
tilastointiin liittyviä kysymyksiä;

2) ministeriön sisäistä budjetointia, tulosta-
voitteiden asetantaa, maksuliikettä, kirjanpi-
toa ja tilinpäätöstä sekä muita tilivirastotehtä-
viä;

3) ministeriön johdon ja osastojen tuke-
mista niiden kansainvälisessä toiminnassa
sekä yhteistyössä osastojen kanssa yleisiä ja
poikkihallinnollisia kansainvälisiä asioita;

4) ministeriön hallinnonalan tutkimustoi-
minnan yhteensovittamista;

5) ministeriön hallinnonalan tutkimuslai-
tosten tulosohjausta;

6) hallinnon kehittämistä ja oikeudellisia ja
yleishallinnollisia tehtäviä, mikäli asia ei
kuulu muulle osastolle tai yksikölle;

7) ministeriön hallintoa ja henkilöstöhal-
lintoa, toiminta- ja johtamisjärjestelmiä ja
niiden kehittämistä;

8) ministeriön tietohallintoa ja tietopalve-
lua;
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9) hallinnonalan tietohallinnon kehittä-
mistä niiltä osin, kun ne kuuluvat ministeriön
tehtäviin;

10) kielenkääntämistä;
11) ministeriön hallinnonalan liiketoimin-

nallista kehittämistä;
12) ministeriön hallinnonalan liikelaitosten

ohjausta;
13) ministeriön virastopalveluja;
14) ministeriön sisäistä valmiutta ja turval-

lisuutta;
15) ministeriön hallinnonalan virastojen ja

laitosten valmiuden sekä turvallisuuden ke-
hittämistä ellei tehtävä kuulu muulle osas-
tolle; ja

16) ministeriön ja sen hallinnonalan viras-
tojen ja laitosten osallistumista kansainväli-
seen kriisinhallintaan.

14 §

Yleisen osaston yksikkö ja ryhmät

Yleisessä osastossa on seuraava yksikkö ja
ryhmät:

1) taloushallintopalvelut;
2) kansainvälisten asioiden sihteeristö;
3) hallinto- ja kehityspalvelut;
4) liiketoimintayksikkö; ja
5) turvallisuus- ja virastopalvelut.

15 §

Taloushallintopalvelut

Taloushallintopalvelut tukevat ja avustavat
ministeriön johtoa sekä osastoja hallin-
nonalan pitemmän aikavälin suunnittelua, toi-
minta- ja taloussuunnitelmaa, talousarviota ja
tulosohjausta sekä niiden seurantaa koske-
vissa asioissa. Taloushallintopalvelut käsitte-
levät hallinnonalan ja ministeriön suunni-
telma- ja seuranta-asiakirjat. Taloushallinto-
palveluissa valmistellaan ohjeet ja kootaan
osastojen ja yksiköiden laatimien esitysten
perusteella asiakirjat. Taloushallintopalvelut
käsittelevät muutoinkin rahoituksen hallintaa.

Lisäksi taloushallintopalvelut käsittelevät
asiat, jotka koskevat:

1) hallinnonalan pitemmän aikavälin suun-
nittelua sekä toiminta- ja taloussuunnitelman
laadintaa;

2) talousarvion laadintaa, muita rahoitus-
kysymyksiä sekä rahoituksen toteutumisen
seurantaa;

3) tulosohjauksen järjestämistä ja kehittä-
mistä hallinnonalalla;

4) ministeriön sisäistä budjetointia, tulosta-
voitteiden asettamista, maksuliikettä, kirjan-
pitoa ja tilinpäätöstä sekä talouden seuranta-
järjestelmiä ja kustannuslaskelmia;

5) yhteiskuntataloudellisten sekä valtionta-
loudellisten kysymysten koordinointia sekä
osallistumista maksuasetusten ja säädösten
taloudellisten vaikutusten valmisteluun;

6) taloudellisten kysymysten koordinoin-
tia, mikäli asia ei kuulu muulle osastolle tai
yksikölle;

7) suunnittelua ja seurantaa tukevien tieto-
järjestelmien ylläpitoa ja kehittämistä sekä
toimii tilastoyhteistyövastaavana; ja

8) ministeriötä sekä valtiontaloutta ja -hal-
lintoa koskevia kertomuksia.

16 §

Kansainvälisten asioiden sihteeristö

Kansainvälisten asioiden sihteeristö tukee
ja avustaa ministeriön johtoa sekä osastoja
kansainvälisessä yhteistyössä.

Lisäksi kansainvälisten asioiden sihtee-
ristö:

1) vastaa ministeriön johdon kansainväli-
sen vierailuohjelman suunnittelusta ja toteu-
tuksesta sekä vierailujen tulosten seurannasta
ministeriössä yhteistyössä osastojen kanssa;

2) vastaa yhteistyössä osastojen kanssa mi-
nisteriön johdon tukemisesta sen osallistuessa
kahdenväliseen, alueelliseen, Euroopan unio-
nissa tapahtuvaan tai muuhun kansainväli-
seen yhteistyöhön;

3) vastaa ministeriön johdon kansainvälis-
ten tapaamisten ja vierailujen käytännön to-
teuttamisesta yhteistyössä osastojen kanssa;

4) vastaa ministeriön kansainvälisessä toi-
minnassa esillä olevien yleisten poikkihallin-
nollisten kansainvälisten asioiden yhteenso-
vittamisesta yhteistyössä osastojen kanssa; ja

5) tukee osastoja EU-asioiden ministeriva-
liokunnassa käsiteltävien asioiden valmiste-
lussa sekä hoitaa kansliapäällikön määrää-
mällä tavalla ministeriön yhteisiä EU-asioita.
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17 §

Hallinto- ja kehityspalvelut

Hallinto- ja kehityspalvelut tukevat ja
avustavat ministeriön johtoa sekä osastoja
hallinto-, henkilöstö- ja tutkimusasioissa sekä
vastaavat tietohallinnon järjestämisestä mi-
nisteriön sisällä.

Lisäksi hallinto- ja kehityspalvelut käsitte-
levät asiat, jotka koskevat:

1) henkilöstön oikeudellista asemaa ja hen-
kilöstöpolitiikkaa sekä osallistumisjärjestel-
miä;

2) palvelussuhteen ehtoja ja palkanlasken-
taa;

3) osaamisen ja johtamisen kehittämistä;
4) työsuojelua ja työterveyshuoltoa;
5) ministeriön johdon sihteeripalveluja;
6) kielenkääntämistä;
7) ministeriön tietoinfrastruktuurin sekä

siihen liittyvien tukipalvelujen järjestämistä
ja kehittämistä;

8) ministeriön tietojärjestelmiä ja -tekniik-
kaa sekä tietopalveluja;

9) asiakirjahallintoa ja arkistotointa;
10) ministeriön tietohallintoon liittyvää tie-

toturvallisuutta;
11) hallinnonalan tietohallinnon koordi-

nointia valtionhallinnon keskitetyn tietohal-
linnon ohjauksen tavoitteiden mukaisesti;

12) tietohallinto- ja tietopalveluyhteistyötä
valtioneuvoston piirissä ja ministeriön hallin-
nonalalla;

13) ministeriön hallinnonalan yleistä tutki-
mustoimintaa;

14) ehdotuksen laatimista ministeriön tut-
kimusohjelmaksi osastojen toimialaltaan laa-
timien esityksen pohjalta;

15) Ilmatieteen laitoksen ja Merentutki-
muslaitoksen tulosohjausta; ja

16) muita ministeriölle kuuluvia kysymyk-
siä, jotka eivät kuulu muulle osastolle tai
yksikölle.

18 §

Liiketoimintayksikkö

Liiketoimintayksikössä käsitellään asiat,
jotka koskevat:

1) hallinnonalan liikelaitosten ohjausta,
seurantaa ja kehittämistä; ja

2) hallinnonalan ja sen organisaatioiden
liiketoiminnan rakenteellista kehittämistä ja
kehittämisstrategioita.

19 §

Turvallisuus- ja virastopalvelut

Turvallisuus- ja virastopalvelut tukevat ja
avustavat ministeriön johtoa sekä osastoja
valmiusasioissa sekä valmistelevat yhteis-
työssä osastojen kanssa asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön sisäistä valmiutta ja turvalli-
suutta;

2) ministeriön ja sen hallinnonalan virasto-
jen ja laitosten valmiuden sekä turvallisuuden
kehittämistä; ja

3) ministeriön ja sen hallinnonalan virasto-
jen ja laitosten osallistumista kansainväliseen
kriisinhallintaan.

Lisäksi turvallisuus- ja virastopalvelut kä-
sittelevät asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön hallinnassa olevia kiinteis-
töjä ja huonetiloja sekä niihin liittyviä
vuokra- ja muita sopimuksia;

2) ministeriön materiaalipalveluja sekä mi-
nisteriön omaisuuden seurantaa ja valvontaa;

3) ministeriön ylläpito- ja huoltopalveluja;
4) virastomestaripalveluja; ja
5) salassa pidettävien asiakirjojen kirjaa-

mista, jakelua ja arkistointia.

Liikennepolitiikan osasto

20 §

Liikennepolitiikan osaston tehtävät

Liikennepolitiikan osaston toimialaan kuu-
luvat asiat, jotka koskevat:

1) liikennejärjestelmän suunnittelua ja ke-
hittämistä;

2) liikenteen yhteiskuntataloudellisia arvi-
ointimenetelmiä;

3) liikenneverkkojen hoitoa, ylläpitoa ja
kehittämistä;

4) rautatieliikennettä;
5) merenkulkua ja muuta vesiliikennettä

sekä satamia;
6) siviili-ilmailua;
7) tieliikennettä ja tieliikenteessä käytettä-

viä ajoneuvoja;
8) liikenteen veroja ja maksuja;

3077N:o 627



9) henkilöliikennepalvelujen kysyntää, tar-
jontaa ja kehittämistä;

10) tavaraliikennettä ja logistiikkaa;
11) liikenteen hallintaa ja telematiikkaa;
12) liikenteen turvallisuutta ja ympäristö-

kysymyksiä sekä vaarallisten aineiden kulje-
tuksia;

13) ilmatiedettä, sääpalvelua ja merentutki-
musta;

14) osaston toimialan virastoja ja laitoksia
ja niiden tulosohjausta;

15) Liikenneturvaa;
16) lähialueyhteistyöhön liittyviä tutki-

mus- ja kehittämishankkeita; ja
17) liikenteen tietojärjestelmiä.
Lisäksi osasto hoitaa rautatielaissa

(198/2003) tarkoitetun sääntelyelimen tehtä-
vät.

21 §

Liikennepolitiikan osaston yksiköt

Liikennepolitiikan osastossa on seuraavat
yksiköt:

1) liikennepalveluyksikkö;
2) liikennejärjestelmäyksikkö;
3) liikenneturvallisuusyksikkö; ja
4) logistiikka- ja Venäjä-yksikkö.

22 §

Liikennepalveluyksikkö

Liikennepalveluyksikössä käsitellään asiat,
jotka koskevat:

1) liikennepalvelujen yleistä ohjausta ja
kehittämistä;

2) liikennemarkkinoita;
3) liikenteen elinkeino- ja lupapolitiikkaa;
4) Ilmailuhallintoa, Rautatievirastoa ja Il-

mailuhallinnon ja Rautatieviraston tulosohja-
usta sekä Merenkulkulaitoksen ja Ratahallin-
tokeskuksen viranomaistehtävien tulosohja-
usta;

5) henkilöliikennettä; ja
6) rautatieliikenteen, ilmailun, merenkulun

ja muun vesiliikenteen turvallisuutta, turva-
asioita ja ympäristökysymyksiä, erityisesti
aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen es-
tämistä.

23 §

Liikennejärjestelmäyksikkö

Liikennejärjestelmäyksikössä käsitellään
asiat, jotka koskevat:

1) liikennejärjestelmän suunnittelua ja ke-
hittämistä valtakunnan tasolla ja suurimmilla
kaupunkiseuduilla;

2) liikennejärjestelmän yhteiskuntatalou-
dellisia vaikutuksia ja liikenteen taloudellis-
ten ohjauskeinojen käyttöä sekä liikenteen
ennakointia;

3) liikennejärjestelmän kytkemistä aluei-
den kehittämiseen ja maankäytön suunnitte-
luun;

4) joukkoliikenteen toimintaedellytysten
kehittämistä ja ostoliikennettä sekä lentoase-
mien avustuksia;

5) liikenneverkkojen suunnittelun, rakenta-
misen, hoidon ja ylläpidon ohjausta ja kehit-
tämistä;

6) Tiehallintoa, Ratahallintokeskuksen ra-
danpitoa ja ratamaksuja sekä Tiehallinnon,
Ratahallintokeskuksen ja väylänpidon osalta
Merenkulkulaitoksen sekä lääninhallitusten
liikenneosastojen tulosohjausta;

7) maa- ja vesirakennusalan yleistä kehittä-
mistä;

8) liikenteen ympäristökysymyksiä, jollei
asia kuulu muulle yksikölle;

9) kiinteän omaisuuden ja erityisten oike-
uksien lunastamista ja talonrakennushank-
keita;

10) EU:n tukia liikenneverkkojen kehittä-
miselle ja yleiseurooppalaisten liikenneverk-
kojen suunnitelmia; ja

11) liikennemuseohankkeiden ja eräiden
liikennealan yhteisöjen valtionapupäätöksiä.

24 §

Liikenneturvallisuusyksikkö

Liikenneturvallisuusyksikössä käsitellään
asiat, jotka koskevat:

1) liikenneturvallisuutta sekä liikennetur-
vallisuustyön koordinointia ja ohjausta;

2) kuljettajaa;
3) liikenteen hallintaa ja telematiikkaa kos-

kevia kysymyksiä;
4) ajoneuvoja;
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5) Ajoneuvohallintokeskusta ja Liikenne-
turvaa; ja

6) vaarallisten aineiden kuljetusta lukuun
ottamatta niiden meri- ja muuta vesikuljetusta
säiliöaluksessa.

25 §

Logistiikka- ja Venäjä-yksikkö

Logistiikka- ja Venäjä-yksikössä käsitel-
lään asiat, jotka koskevat:

1) logistiikkapolitiikkaa ja logistiikan toi-
mintaympäristön kehittämistä;

2) tavaraliikennettä;
3) liikenne- ja logistiikka-alan yhteistyötä

Venäjän ja lähialueiden kanssa;
4) tieliikenteen sääntelyä ja kansainvälisiä

sopimusasioita; ja
5) Saimaan kanavaa.

Viestintäpolitiikan osasto

26 §

Viestintäpolitiikan osaston tehtävät

Viestintäpolitiikan osaston toimialaan kuu-
luvat asiat, jotka koskevat:

1) viestintäpolitiikkaa ja yleistä tietoyhteis-
kuntapolitiikkaa;

2) viestintämarkkinoiden yleistä ohjausta
ja kehittämistä;

3) viestintään käytettäviä verkkoja ja nii-
den välityksellä tarjottuja viestintäpalveluita;

4) postitoimintaa ja lehdistötukea;
5) tietoturvaa, viestinnän luottamukselli-

suutta ja sähköistä tunnistamista;
6) viestintäelinkeinon kilpailukyvyn ja

alan yritysten kansainvälistymisen edistä-
mistä; ja

7) Viestintävirastoa ja sen tulosohjausta.

27 §

Viestintäpolitiikan osaston yksiköt

Viestintäpolitiikan osastossa on seuraavat
yksiköt:

1) viestintäverkkoyksikkö; ja
2) viestintäpalveluyksikkö.

28 §

Viestintäverkkoyksikkö

Viestintäverkkoyksikössä käsitellään asiat,
jotka koskevat:

1) verkkopolitiikkaa ja sähköiseen viestin-
tään käytettäviä verkkoja ja niiden tarjontaa;

2) taajuuspolitiikkaa;
3) matkaviestintää ja langatonta viestintää;
4) viestintämarkkinalain, radiolain ja vies-

tintähallinnosta annetun lain mukaisia minis-
teriön tehtäviä, elleivät ne kuulu muulle yksi-
kölle;

5) televisio- ja radiotoiminnasta annetun
lain mukaisia ministeriön tehtäviä, siltä osin
kuin ne koskevat televisio- ja radiotoiminnan
taajuuksia;

6) viestinnän luottamuksellisuutta;
7) sähköisten viestintäverkkojen tietotur-

vaa;
8) salaustuotteita ja salaustuotepolitiikka;
9) internetin hallintoa;
10) itsesääntelyn edistämistä yksikön toi-

mialalla;
11) Viestintävirastoa ja sen tulosohjausta

yksikön toimialalla;
12) viestintäelinkeinon kilpailukykyä ja

alan yritysten kansainvälistymisen edistä-
mistä yksikön toimialalla;

13) valmiusasioita yksikön toimialalla;
14) osallisuus- ja tietoyhteiskunta-asioita

sikäli kuin niitä ei hoideta muissa yksiköissä;
ja

15) viestintäyhteisöjen valtionapupäätök-
siä.

29 §

Viestintäpalveluyksikkö

Viestintäpalveluyksikössä käsitellään asiat,
jotka koskevat:

1) sähköisissä viestintäverkoissa tarjottujen
palveluiden ja verkossa harjoitetun viestinnän
sääntelyä;
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2) televisio- ja radiotoiminnasta annetun
lain mukaisia ministeriön tehtäviä, jos ne ei-
vät kuulu muulle yksikölle;

3) sähköisen viestinnän tietosuojasta anne-
tun lain mukaisia tehtäviä, elleivät ne kuulu
muulle yksikölle:

4) sananvapautta viestintäverkoissa;
5) televisiotoiminnan ja muun verkkopal-

velutoiminnan edistämistä;
6) televisio- ja radiotoiminnan julkista pal-

velua, valtion televisio- ja radiorahastoa,
Yleisradio Oy:tä ja lehdistötukea;

7) postitoimintaa;
8) sähköisiä allekirjoituksia ja sähköistä

tunnistamista;
9) yksityisyyden suojaa viestintäpalve-

luissa;
10) luettelopalveluita, laskuerittelyjä;
11) paikantamista;
12) suojauksen purkamista;
13) Viestintävirastoa ja sen tulosohjausta

yksikön toimialalla;
14) itsesääntelyn edistämistä yksikön toi-

mialalla;
15) viestintäelinkeinon kilpailukyvyn ja

alan yritysten kansainvälistymisen edistä-
mistä yksikön toimialalla;

16) osallisuus- ja tietoyhteiskunta-asioita
sikäli kuin niitä ei hoideta muissa yksiköissä;
ja

17) valmiusasioita yksikön toimialalla.

Ministeriön viestintä

30 §

Ministeriön viestinnän tehtävät

Ministeriön viestintä on suoraan ministe-
riön johdon alaisuudessa toimiva yksikkö,
joka tukee ja avustaa ministeriön johtoa mi-
nisteriön viestinnässä.

Lisäksi ministeriön viestintä käsittelee
asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön ulkoista viestintää, sidos-
ryhmätoimintaa ja yhteiskunnallista kampan-
jointia;

2) ministeriön sisäistä viestintää;
3) verkkoviestintää;
4) viestintäyhteistyötä valtioneuvoston pii-

rissä ja ministeriön hallinnonalalla; ja
5) julkaisutoimintaa ja graafista ilmettä.

4 luku

Eräiden virkamiesten tehtävät

31 §

Osastopäällikkö

Osastopäällikkö:
1) osallistuu ministeriön johtamiseen joh-

toryhmissä, valmistavassa johtoryhmässä ja
hallinnollisessa johtoryhmässä sekä johtaa
osastonsa toimintaa, siten että sille kuuluvat
tehtävät hoidetaan tuloksellisesti;

2) vastaa osaston toiminnan suunnittelusta
sekä toiminta- ja taloussuunnitelman ja ta-
lousarvioehdotuksen valmistelusta;

3) vastaa lainsäädännön valmistelun laa-
dusta ja ohjauksesta osastolla;

4) avustaa ministeriä ja kansliapäällikköä
osaston toimialaan kuuluvissa asioissa;

5) huolehtii henkilöstönsä kehittämisestä;
6) tekee tarvittaessa aloitteita lainsäädän-

nön ja hallinnon uudistamiseksi osaston toi-
mialalla; ja

7) vastaa osastolle asetettujen tulostavoit-
teiden saavuttamisesta sekä osastolle myön-
nettyjen määrärahojen käytöstä.

Viestintäjohtajan tehtävistä on soveltuvin
osin voimassa, mitä tässä työjärjestyksessä
säädetään osastopäällikön tehtävistä.

32 §

Yksikön päällikkö

Yksikön päällikkö:
1) osallistuu osaston johtamiseen sekä joh-

taa, valvoo ja kehittää yksikkönsä toimintaa
asetettujen toimintalinjojen ja tulostavoittei-
den mukaisesti;

2) huolehtii yksikön ja sen toimialaan kuu-
luvien virastojen ja laitosten toiminta- ja ta-
loussuunnitelman sekä talousarvioehdotuksen
valmistelusta ja seuraa niiden toteutumista; ja

3) vastaa yksikön tehtäviin kuuluvien
hankkeiden käynnistämisestä, toteuttamisesta
ja seurannasta sekä lainsäädännön valmiste-
lun laadusta yksikössä.
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33 §

Muut päälliköt

Apulaisosastopäällikkö johtaa ja valvoo
osastopäällikön apuna osaston toimintaa.

5 luku

Asioiden valmistelu

34 §

Vahvistetusta työnjaosta poikkeaminen

Vahvistetusta työnjaosta huolimatta virka-
mies on velvollinen tarvittaessa suorittamaan
ne tehtävät, jotka ministeri, kansliapäällikkö,
osastopäällikkö tai asianomaisen yksikön
päällikkö määrää. Jos syntyy epätietoisuutta
siitä, minkä osaston käsiteltäväksi asia kuu-
luu, kysymyksen ratkaisee kansliapäällikkö.
Jos syntyy epätietoisuutta, kenen käsiteltä-
väksi asia osastolla tai yksikössä kuuluu, ky-
symyksen ratkaisee osastopäällikkö tai asian-
omainen yksikön päällikkö.

35 §

Esittelylupa

Tasavallan presidentin esittelyn, valtioneu-
voston yleisistunnon tai raha-asiainvaliokun-
nan istunnon esittelylistaa ei saa jakaa ennen
kuin ministeri on hyväksynyt sen ottamisen
esittelyyn, jollei ministeri ole hyväksynyt
muuta menettelytapaa.

36 §

Asian esittely

Ennen kuin asia esitellään ministerin tai
kansliapäällikön ratkaistavaksi tai asiaa kos-
keva esittelylista jaetaan, esittelijän on toimi-
tettava asiakirjat sekä päätösehdotus, kirje tai
esittelylista lähimpänä esimiehenään olevan
yksikön päällikön ja osastopäällikön hyväk-
syttäväksi.

Milloin asian ratkaisee osastopäällikkö, on
vastaavasti meneteltävä yksikön päällikköön
nähden. Osastopäällikkö ja yksikön päällikkö

voivat erityisestä syystä määrätä, että tietyt
asiat voidaan esitellä tai ottaa esittelylistalle
niitä heille nähtäväksi toimittamatta tai selos-
tamatta.

37 §

Eduskuntakysymykset

Vastausehdotus kirjalliseen kysymykseen
on esiteltävä ministerille viimeistään viisi
päivää ennen määräajan päättymistä. Vas-
tausehdotus on ennen ehdotuksen antamista
ministerille toimitettava kansliapäällikön ja
asianomaisen osastopäällikön nähtäväksi.

38 §

Eduskunnassa kuuleminen

Jos ministeriön virkamies kutsutaan asian-
tuntijana kuultavaksi eduskunnan valiokun-
taan, hänen on ennakolta ilmoitettava asiasta
ministerille, kansliapäällikölle, erityisavusta-
jalle ja osastopäällikölle.

Kuulemisesta on laadittava raportti, joka
toimitetaan ministerille, kansliapäällikölle,
erityisavustajalle ja osastopäällikölle.

6 luku

Tiedon välittäminen

39 §

Kansliapäällikön ja osastopäälliköiden infor-
mointi

Kansliapäällikkö ja osastonsa asioiden
osalta osastopäällikkö on pidettävä tietoisena
tärkeimmistä esille tulleista ja vireillä ole-
vista asioista.

Mitä edellä säädetään kansliapäälliköstä ja
osastopäälliköstä, koskee soveltuvin osin
myös yksikön päällikköä.

40 §

Osastojen ja yksiköiden informointi

Asiasta, joka koskee myös muun kuin
asiaa valmistelevan osaston tai yksikön toi-
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mialaa, on sitä valmisteltaessa hyvissä ajoin
neuvoteltava kysymyksessä olevan osaston
tai yksikön asianomaisen virkamiehen
kanssa.

Yksikön tulee toimittaa käsittelemistään
asioista annetut tärkeimmät päätökset ja lau-
sunnot tiedoksi niille muille yksiköille, joita
asia koskee.

Niistä ministeriökokouksista sekä koti- että
ulkomaisista neuvotteluista, joissa tehdään
päätöksiä ja toimenpideratkaisuja, tai jotka
ovat toiminnallisesti merkityksellisiä taikka
joilla on ministeriön sisällä tiedotusarvoa,
laaditaan tarpeen mukaan päätös- tai neuvot-
telumuistio.

41 §

Julkisuus ja avoimuus

Ministeriö on toiminnassaan avoin ja vuo-
rovaikutteinen.

Ministeriön viestinnässä noudatetaan julki-
suuslainsäädäntöä sekä erikseen vahvistettua
ministeriön viestintäohjetta. Ministeriön vies-
tintä sekä osastot ja yksiköt ovat tiiviissä
yhteistyössä sisäiseen ja ulkoiseen viestintään
liittyvissä asioissa. Ministeriön johdon, virka-
miesten ja ministeriön viestinnän tehtävät
sekä työnjako asioiden julkistamisessa on esi-
telty viestintäohjeessa.

Jokainen ministeriössä työskentelevä on
velvollinen noudattamaan hyvää tiedonhallin-
tatapaa ja vastaa käsittelemistään asiakirjoista
ja tiedoista julkisuuslain ja ministeriön asia-
kirjojen käsittelyä koskevien ohjeiden mukai-
sesti. Ministeriön osastot ja yksiköt sekä ylei-
seen osastoon kuuluva hallinto- ja kehityspal-
velut toimivat tiiviissä yhteistyössä asiakirja-
hallintoa sekä asiakirjojen käsittelyä ja julki-
suutta koskevissa kysymyksissä.

7 luku

Asioiden ratkaiseminen

42 §

Ministerin ratkaisuvalta

Ministeri ratkaisee ministeriössä päätettä-
vät asiat, jollei ratkaisuvaltaa ole annettu mi-
nisteriön virkamiehille. Muille viranomaisille

annettavat lausunnot ja selitykset esitellään
ministerille, jollei jäljempänä erikseen toisin
säädetä. Lainsäädännön uudistamista tai
muuttamista koskevat lausunnot esitellään
kuitenkin aina ministerille.

43 §

Virkamiesten ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö, osastopäälliköt, viestin-
täjohtaja ja muut virkamiehet ratkaisevat mi-
nisteriössä päätettäviä muita kuin yhteiskun-
nallisesti tai taloudellisesti merkittäviä asioita
sen mukaan kuin jäljempänä 47—53 §:ssä
säädetään.

44 §

Yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkit-
tävä asia

Ministeri ratkaisee asian, jonka virkamies
muutoin saisi ratkaista, jos se on yhteiskun-
nallisesti tai taloudellisesti merkittävä taikka
jos siitä on hankittava valtioneuvoston raha-
asiainvaliokunnan lausunto.

Jos on epäselvää tai harkinnanvaraista,
onko asia katsottava yhteiskunnallisesti tai
taloudellisesti niin merkittäväksi, että se on
saatettava ministerin ratkaistavaksi, ministeri
päättää, katsooko hän asian sellaiseksi.

Virkamiehen ratkaisuvaltaan kuuluvasta
asiasta, joka esitellään ministerille sen joh-
dosta, että se on katsottava yhteiskunnalli-
sesti tai taloudellisesti merkittäväksi, on esit-
telijän ennen esittelyä ministerille neuvotel-
tava sen virkamiehen kanssa, jonka ratkaisu-
valtaan asia kuuluu, sekä tämän esimiehenä
olevan osaston tai osaston ulkopuolisen yksi-
kön päällikön kanssa.

45 §

Osaston kannalta merkittävä asia

Osastopäällikkö ratkaisee asian, jonka vir-
kamies tämän työjärjestyksen mukaan saisi
ratkaista, jos se on osaston toiminnan kan-
nalta tai muutoin merkittävä.
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46 §

Ministerin ja eräiden virkamiesten päätösval-
lan pidätysoikeus

Ministerin ja eräiden virkamiesten oikeu-
desta pidättää itselleen ratkaisuvalta asiassa,
jonka virkamies muutoin saisi ratkaista, sää-
detään liikenne- ja viestintäministeriöstä an-
netun valtioneuvoston asetuksen (405/2003)
7 §:n 2 momentissa.

Jos kansliapäällikkö tai osastopäällikkö ot-
taa ratkaistavakseen alaisensa virkamiehen
ratkaisuvaltaan kuuluvan asian, tästä on aina
ilmoitettava asianomaiselle virkamiehelle.

47 §

Virkavapauden myöntäminen

Virkavapauden, johon virkamiehellä on oi-
keus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla
sekä sitä vastaavan vapautuksen työsopimus-
suhteiselle henkilöstölle myöntää hallintojoh-
taja tai hänen määräämänsä virkamies.

Muun virkavapauden tai vastaavan vapau-
tuksen myöntää:

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

2) virkamiehelle, jonka valtioneuvosto ni-
mittää enintään kolmeksi kuukaudeksi kans-
liapäällikkö ja sitä pidemmäksi ajaksi, kui-
tenkin enintään kahdeksi vuodeksi ministeri
ja yli kahdeksi vuodeksi valtioneuvosto; ja

3) muulle virkamiehelle tai työsopimus-
suhteiselle henkilöstölle pidemmäksi ajaksi
kuin 30 päiväksi kansliapäällikkö ja enintään
30 päiväksi hallintojohtaja tai hänen määrää-
mänsä virkamies.

48 §

Virkamatkamääräyksen antaminen

Ministeri antaa erityisavustajalle ja kans-
liapäällikölle virkamatkamääräyksen. Kans-
liapäällikkö antaa osastopäällikölle sekä vies-
tintäjohtajalle virkamatkamääräyksen.

Osastopäällikkö antaa apulaisosastopäälli-
kölle ja yksikön päällikölle virkamatkamää-
räyksen. Ministeriön viestinnän virkamie-
helle virkamatkamääräyksen antaa viestintä-

johtaja. Muulle virkamiehelle matkamääräyk-
sen antaa yksikön päällikkö.

49 §

Kansliapäällikön ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö ratkaisee 47 ja 48 §:ssä
säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon tai selityksen antamista
muille viranomaisille yleiseltä merkityksel-
tään vähäisissä asioissa, jotka kuuluvat use-
amman kuin yhden osaston toimialaan;

2) ministeriön määrärahojen käyttöön
osoittamista;

3) ministeriön sisäistä hallintoa ja järjes-
tystä, jos asia on periaatteellinen tai muuten
tärkeä;

4) sivutoimilupaa ministeriön virkamie-
hille;

5) ylitarkastajaa virka-asemaltaan alem-
man virkamiehen nimittämistä ja työsopi-
mussuhteeseen ottamista tai virkamieheksi
nimittämistä määräajaksi vastaavaan virka-
suhteeseen tai muuhun virkasuhteeseen enin-
tään vuodeksi;

6) valtion virkamieslain 24 §:ssä tarkoitet-
tua varoituksen antamista;

7) ministeriön virkamiehen palkkausta;
8) ministeriön edustajan esittämistä mui-

den viranomaisten asettamiin työryhmiin tai
muihin valmisteluelimiin; ja

9) matkamääräyksen antamista ministeriön
hallinnonalan viraston tai laitoksen päälli-
kölle, jos virkamatkan maksaa muu kuin
asianomainen virasto tai laitos.

50 §

Osastopäällikön ratkaisuvalta

Osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka kos-
kevat:

1) lausunnon ja selityksen antamista muille
viranomaisille osaston toimialaa koskevissa
yleiseltä merkitykseltään vähäisissä asioissa;

2) hallintokantelua osaston toimialaan kuu-
luvissa yleiseltä merkitykseltään vähäisissä
asioissa;

3) osaston käyttöön osoitettujen määrära-
hojen käyttämistä tai jakamista yksikön käyt-
töön;
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4) osaston toimialaan kuuluvissa asioissa
tutkimussopimusten tekemistä ministeriölle
vahvistetun tutkimusohjelman puitteissa; ja

5) osaston henkilöstön vuosilomajärjes-
tystä.

51 §

Liikennepolitiikan osaston osastopäällikkö

Liikennepolitiikan osaston osastopäällikkö
ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) elinkeinon harjoittamisen oikeudesta an-
netun lain 4 §:ssä tarkoitettuja lupia;

2) merilain 5 luvun 6 §:ssä tarkoitettua
poikkeusta laivaisännistöyhtiön pääisännän
asuinpaikkavaatimuksesta;

3) luvanvaraisen henkilö- ja tavaraliiken-
teen harjoittamista;

4) joukkoliikenteen palveluostoja ja val-
tionapua;

5) poikkeuksia vaarallisten aineiden kuljet-
tamisesta tiellä ja rautatiellä annetuista mää-
räyksistä;

6) vaarallisten aineiden maakuljetusten
reittirajoituksia;

7) liikenteen ohjauslaitteen vahvistamista
käytettäväksi kokeilutarkoituksessa;

8) poikkeuksia ajoneuvojen massoista ja
mitoista;

9) vaarallisten aineiden kuljetuksiin liitty-
viä ilmoitettuja ja hyväksyttyjä laitoksia;

10) ajoneuvon, järjestelmän, osan ja erilli-
sen teknisen yksikön tyyppihyväksyntään liit-
tyviä tutkimuslaitoksia; ja

11) Euroopan unionilta saatavien rakenne-
rahastovarojen ja kansallisten vastinrahojen
siirtämistä edelleen hallinnonalan virastojen
ja laitosten käyttöön.

52 §

Hallintojohtaja

Hallintojohtaja tai hänen määräämänsä vir-
kamies ratkaisee ministeriön sisäiseen hallin-
toon kuuluvat asiat, jotka koskevat:

1) virkavapautta, siten kuin tässä työjärjes-
tyksessä erikseen säädetään;

2) ministeriön henkilöstön palvelussuhtee-
seen liittyviä etuuksia, joihin heillä on oikeus
lain taikka virka- tai työehtosopimuksen no-
jalla; ja

3) todistuksen antamista irtisanomisesta ja
virkasuhteen päättymisestä.

53 §

Talousjohtaja

Talousjohtaja tai hänen määräämänsä vir-
kamies ratkaisee valtion talousarvion toi-
meenpanoon ja muuhun taloudenhoitoon
kuuluvat asiat, jotka koskevat tilijaottelua ja
sen muutoksia.

8 luku

Yhteisiä säännöksiä

54 §

Vuosilomat

Ministeri vahvistaa kansliapäällikön vuosi-
loman.

Kansliapäällikkö vahvistaa osastopäälli-
köiden sekä viestintäjohtajan vuosilomajär-
jestyksen ja vuosilomat. Tätä koskevat ehdo-
tukset on tehtävä huhtikuun loppuun men-
nessä.

Muiden virkamiesten vuosilomajärjestyk-
sen ja vuosilomat vahvistaa asianomainen
osastopäällikkö.

55 §

Komitea- ja työryhmätyöskentely

Komiteaan, toimikuntaan tai muuhun val-
mistelevaan toimielimeen nimetyn ministe-
riön virkamiehen tulee puheenjohtajana tai
jäsenenä toimia lähinnä ministeriön edusta-
jana. Hänen tulee antaa tietoja komitean tai
toimikunnan työstä ja siinä esille tulevista
kannan määrittelyistä yksikön päällikölle ja
osastopäällikölle, ja mikäli nämä katsovat
asian liikenne- ja viestintäministeriön kan-
nalta tärkeäksi, myös ministerille ja kanslia-
päällikölle.

Jos valmisteluelimessä käsiteltävät asiat
koskevat tai sivuavat myös muun kuin asian-
omaisen virkamiehen oman osaston toimi-
alaa, tulee virkamiehen olla yhteydessä myös
asianomaiseen osastoon.

Jos valmisteluelimessä on edustettuina
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kaksi tai useampia virkamiehiä liikenne- ja
viestintäministeriöstä, tulee heidän pyrkiä yk-
simielisyyteen kannanmäärittelyissään. Mah-
dollisten erimielisyyksien ilmaantuessa on
niistä pyrittävä sopimaan neuvottelemalla tar-
vittaessa osastopäällikön tai kansliapäällikön
kanssa.

Työryhmätyöskentelyssä noudatetaan seu-
raavia periaatteita:

1) liikenne- ja viestintäministeriön asetta-
man työryhmän loppu- tai väliraportista on
laadittava varsinaisen yhteenvedon lisäksi
tarvittaessa lyhyt toimenpidesuositus;

2) työryhmän puheenjohtajan tulee esitellä
työryhmämuistio asian laadun mukaan minis-
terille, kansliapäällikölle tai osastopäälli-
kölle; ja

3) virkamiehen toimiessa ministeriön edus-
tajana ulkopuolisessa työryhmässä hän on
velvollinen esittelemään esimiehelleen työ-
ryhmän keskeisimmät suositukset ja kannan-
otot, ennen kuin allekirjoittaa työryhmämuis-
tion.

56 §

Valmiusasiat

Kansliapäällikkö vastaa ministeriön ja hal-
linnonalan varautumisesta poikkeusoloihin.

Turvallisuus- ja virastopalvelujen pääl-
likkö tai kansliapäällikön määräämä muu vir-
kamies osallistuu valtioneuvoston varautu-
misyhteistyöhön ja avustaa kansliapäällikköä
sekä osastoja varautumiseen liittyvissä asi-
oissa.

Osastot vastaavat varautumisesta toimialal-
laan. Turvallisuus- ja virastopalvelujen pääl-
likkö osallistuu osastojen johtoryhmiin, kun
niissä käsitellään varautumisasioita.

Valmiusasioita käsitellään valmistavassa
johtoryhmässä.

57 §

Kansliapäällikön ja osastopäälliköiden sijai-
suudet

Kansliapäällikön ollessa estynyt toimii hä-
nen sijaisenaan ministerin määräämä osasto-
päällikkö tai muu tasavallan presidentin tai
valtioneuvoston nimittämä virkamies. Osas-
topäällikön sijaisena toimii apulaisosasto-
päällikkö tai kansliapäällikön määräämä muu
virkamies. Osastojen yksiköiden päälliköiden
sijaiset määrää osastopäällikkö.

58 §

Ministeriön esittelijät

Liikenne- ja viestintäministeriössä esitteli-
jöinä toimivat valtioneuvoston esittelijöinä
toimivien virkamiesten lisäksi ylitarkastajat,
erityisasiantuntijat, erikoistutkijat ja talous-
suunnittelijat, näitä virka-asemaltaan vastaa-
vat virkamiehet sekä ne muut virkamiehet,
jotka ministeriö määrää esittelijöiksi.

59 §

Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä työjärjestys tulee voimaan 1 päivänä
heinäkuuta 2007.

Tällä työjärjestyksellä kumotaan 27 päi-
vänä huhtikuuta 2005 annettu liikenne- ja
viestintäministeriön työjärjestys (263/2005).

Ennen tämän työjärjestyksen voimaantuloa
voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyt-
tämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 2007

Liikenneministeri Anu Vehviläinen

Kansliapäällikkö Harri Pursiainen
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