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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

181/2011

sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 2011

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen (826/2005) 3 §, 33 §:n 3 momentti,

35 §:n 15 ja 16 kohta, 38 § ja 44 §, sellaisina kuin niistä ovat 3, 38 ja 44 § asetuksessa
671/2010, 33 §:n 3 momentti asetuksessa 17/2009 ja 35 §:n 15 ja 16 kohta asetuksessa
246/2007, sekä

lisätään 35 §:ään uusi 17 kohta seuraavasti:

3 §

Hallinto- ja suunnitteluosasto

Hallinto- ja suunnitteluosasto käsittelee
asiat, jotka koskevat

1) ministeriön ja sen hallinnonalan yleistä
hallintoa ja henkilöstöpolitiikkaa, ministeriön
palkanlaskentaa ja verollisten palkkioiden ja
korvausten maksamista sekä ministeriön hen-
kilöstön koulutuksen ja muun kehittämisen
yhteensovittamista

2) oikeudellisia kysymyksiä ja ministeriön
edustusta

3) ministeriön kiinteistö- ja materiaalihal-
lintoa, hankintatoimen kehittämistä ja toimiti-
laturvallisuutta siltä osin kuin se ei kuulu
työsuojeluosaston käsiteltäviin asioihin

4) tietohallintoa, tietopalvelua ja tietotur-
vallisuutta

5) ministeriön hallinnonalan ja toimialan
tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edellyt-
tämien toimenpiteiden yhteensovittamista

6) sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnitte-
lua ja seurantaa

7) hallinnonalan tulosohjauksen yhteenso-
vittamista ja kehittämistä sekä tulosohjauk-
seen liittyvää hallinnonalan virastojen toi-
minnan ja talouden arviointia

8) hallinnonalan kehysten ja talousarvioi-
den valmistelua ja toteuttamista

9) ministeriön toiminnan ja talouden suun-
nittelua, ohjausta ja seurantaa sekä kirjanpi-
toyksikkötehtäviä

10) ministeriön maksupäätösten yhteenso-
vittamista

11) tasa-arvopolitiikkaa ja tasa-arvon val-
tavirtaistamisen edistämistä

12) etuuksiin ja menoihin liittyvien ana-
lyysimenetelmien kehittämistä ja selvitysten
tekemistä

13) hallinnonalan tutkimus- ja kehittämis-
toimintaa

14) hallinnonalan tietotuotantoa
15) ministeriön säädösvaikutusten arvioin-

nin kehittämistä
16) Raha-automaattiyhdistystä sekä
17) aluehallintovirastojen peruspalvelut,

oikeusturva ja luvat -vastuualueiden yleistä



hallintoa siltä osin kuin se kuuluu sosiaali- ja
terveysministeriön käsiteltäväksi.

33 §

Hallinnonalan ohjaus

— — — — — — — — — — — — —
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen

osasto vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksen, Säteilyturvakeskuksen ja työterveys-
laitoksen tulosohjauksesta. Hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen osasto vastaa Turvalli-
suus- ja kemikaaliviraston sosiaali- ja ter-
veysministeriön toimialan tehtävien tulosoh-
jauksesta yhdessä työsuojeluosaston kanssa.
— — — — — — — — — — — — —

35 §

Kansliapäällikön ratkaistavat asiat

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka kos-
kevat:
— — — — — — — — — — — — —

15) viranomaisen toiminnan julkisuudessa
annetun lain (621/1999) 14 §:ssä tarkoitettua
asiakirjan antamista koskevaa kielteistä pää-
töstä sekä 28 §:ssä tarkoitettua lupaa salassa
pidettävien sosiaali- ja terveysministeriön
asiakirjojen saamiseen elleivät ne tämän työ-
järjestyksen mukaisesti kuulu työsuojeluosas-
ton osastopäällikön ratkaistaviksi,

16) tartuntatautilain (583/1986) 11 a §:n
mukaista päätöstä myyntiluvattoman lääke-
valmisteen käyttämiseksi sekä varmuusvaras-
toitujen lääkkeiden lääkintämateriaalin ja
suojavälineiden käyttöönoton perusteista an-

netun valtioneuvoston asetuksen (279/2006)
1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen perusteiden
olemassaoloa sekä

17) rokotteiden hankintoja.

38 §

Hallinto- ja suunnitteluosaston osasto-
päällikön ratkaistavat asiat

Hallinto- ja suunnitteluosaston osastopääl-
likkö ratkaisee 36 §:ssä mainittujen asioiden
lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) enintään vaativuusluokkaan 5 kuuluvan
ministeriön virkamiehen nimittämistä sekä ir-
tisanomista virkamiehestä johtuvasta syystä
ja virkasuhteen purkamista

2) harkinnanvaraisen palkattoman virkava-
pauden myöntämistä hallinto- ja suunnittelu-
osaston osastopäällikön nimitettävälle virka-
miehelle yli yhdeksi vuodeksi

3) Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta
myönnettyjen avustusten takaisin perimistä ja
avustuksen käyttötarkoituksen ja ehtojen
muutoksia siinä tapauksessa, että kyse ei ole
olennaisesta muutoksesta sekä

4) Euroopan unionin rakennerahastohank-
keita.

44 §

Hallinto- ja suunnitteluosaston tietoyksikön
päällikön ratkaistavat asiat

Hallinto- ja suunnitteluosaston tietoyksi-
kön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat
kirjaamista ja arkistointia.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huh-
tikuuta 2011.
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