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puolustusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan puolustusministeriön työjärjestyksen (585/2003) 2, 4, 9 ja 17 §, 22—24 §, 26 ja

38 a §, sellaisina kuin niistä ovat 4 § osaksi asetuksessa 629/2008 ja 38 a § asetuksessa
629/2008, sekä

lisätään työjärjestykseen uusi 6 a § seuraavasti:

2 §

Ministeriön hallinnonalan johtaminen

Ministeri johtaa ministeriön ja sen hallin-
nonalan toimintaa.

4 §

Ministeriön johtoryhmä

Ministeriöllä on johtoryhmä, joka käsitte-
lee hallinnonalan ja ministeriön kannalta pe-
riaatteellisesti tärkeitä tai laajakantoisia
taikka toiminnan yhteensovittamisen kannalta
keskeisiä asioita.

Johtoryhmään kuuluvat ministeri, valtio-
sihteeri, kansliapäällikkö, sekä osastopäälli-
köt ja muut ministerin erikseen määräämät
virkamiehet.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii mi-
nisteri ja varapuheenjohtajana valtiosihteeri.
Johtoryhmän sihteerin määrää kansliapääl-
likkö.

6 a §

Valtiosihteeri

Valtiosihteeri hoitaa valtioneuvoston ohje-
säännön 44 §:n 2 momentissa mainittuja teh-
täviä. Ministeri voi antaa valtiosihteerin teh-
tävistä hallinnollisen määräyksen.

9 §

Yhteiset tehtävät ja työnjako

Kukin osasto ja erillinen toimintayksikkö
vastaa oman toimialansa osalta:

1) pitkän aikavälin suunnittelusta sekä toi-
minta- ja taloussuunnitelman ja talous-arvio-
ehdotuksen valmistelusta;

2) tulosohjauksen valmistelusta ja seuran-
nasta;

3) toimintaympäristön kehityksen seuran-
nasta ja arvioinnista;

4) yhteistoimintaverkostoista ja kansainvä-
lisestä yhteistyöstä;



5) valtiosopimusten ja muiden kansainvä-
listen velvoitteiden valmistelusta.

Tarkemmasta työnjaosta osastossa ja erilli-
sessä toimintayksikössä määrää asianomaisen
osaston osastopäällikkö tai erillisen toimin-
tayksikön johtaja vahvistamassaan sisäisessä
määräyksessä.

Ministeriön henkilöstöön kuuluva on vel-
vollinen tarvittaessa suorittamaan ne tehtävät,
jotka ministeri, kansliapäällikkö, valtiosih-
teeri tai asianomainen osastopäällikkö mää-
rää.

17 §

Ministerin erityisavustaja

Ministerin erityisavustaja toimii ministerin
avustajana ja suorittaa vain ministerin ja val-
tiosihteerin hänelle antamia tehtäviä toimi-
matta ministeriössä esittelijänä. Ministerin
erityisavustajalle on annettava hänen pyyn-
nöstään ne tiedot, joita hän tarvitsee tehtä-
vänsä suorittamiseksi. Erityisavustajan tulee
vastaavasti antaa virkamiehille näiden tehtä-
viensä hoitamisessa tarvitsemat tiedot.

Ministerin erityisavustajalla on oikeus
osallistua edellä 4 §:ssä tarkoitetun johtoryh-
män sekä 5 §:ssä tarkoitettujen ohjausryh-
mien kokouksiin.

22 §

Ministeriön johdon informoiminen

Ministerille, kansliapäällikölle ja valtiosih-
teerille on hyvissä ajoin ennen asian ratkaise-
mista tai esittelyä ilmoitettava hallinnonalaa
koskevasta tärkeästä asiasta.

Osastosta ja erillisestä toimintayksiköstä
esiteltävistä asioista on hyvissä ajoin ennen
esittelylistan jakamista tai asian esittelemistä
ministerille tai kansliapäällikölle taikka en-
nen asian käsittelyä valtioneuvoston tai edus-
kunnan valiokunnassa informoitava osasto-
päällikköä tai erillisen toimintayksikön johta-
jaa.

Valtiosihteerin on tiedotettava ministeriön
virkamiesjohdolle toimivaltaansa kuuluvien
asioiden edistymisestä.

23 §

Esittelylupa

Tasavallan presidentin esittelyssä, valtio-
neuvoston yleisistunnossa, valtioneuvoston
raha-asiainvaliokunnassa tai valtiovarainmi-
nisteriön raha-asiainkäsittelyssä käsiteltävä
asia on tarvittaessa selostettava ministerille
tai valtiosihteerille hyvissä ajoin ennen esitte-
lyä. Esittelylistaa ei saa jakaa ennen kuin
ministeri on hyväksynyt esittelylistan luon-
noksen. Kiireellisessä tapauksessa esittely-
lista voidaan kuitenkin jakaa kansliapäällikön
tai valtiosihteerin luvalla. Esittelylista on toi-
mitettava aina tiedoksi myös kansliapäälli-
kölle, valtiosihteerille ja ministerin erityis-
avustajalle.

Mitä edellä säädetään esittelylistojen jaka-
misesta, on noudatettava myös puolustusmi-
nisteriön kannanottoja sisältävien muistioiden
jakamisessa ministerivaliokuntien käsittelyä
varten.

24 §

Eduskunnassa kuuleminen

Jos ministeriön virkamies kutsutaan kuul-
tavaksi eduskunnan valiokuntaan, hänen on
ilmoitettava kutsusta ja selvitettävä asian kä-
sittelyä valiokunnassa ministerille, kanslia-
päällikölle ja valtiosihteerille.

26 §

Ministerin ratkaisuvalta

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

Ministeri vahvistaa valtiosihteerin vuosilo-
man.

38 a §

Virkamatka- ja koulutusmääräykset

Virkamatka- ja koulutusmääräyksen antaa:
1) kansliapäällikölle, valtiosihteerille ja

ministerin erityisavustajalle ministeri;
2) osastopäällikölle ja erillisen toimintayk-

sikön johtajalle kansliapäällikkö;
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3) osastoon kuuluvan yksikön johtajalle ja
yksikköjaon ulkopuoliselle osaston virkamie-
helle osastopäällikkö;

4) osastoon kuuluvan yksikön virkamie-
helle yksikön johtaja tai hänen määräämänsä
virkamies;

5) erillisen toimintayksikön virkamiehelle
erillisen toimintayksikön johtaja tai hänen
määräämäänsä virkamies;

6) osastojaon ja erillisen toimintayksikkö-
jaon ulkopuoliselle virkamiehelle kanslia-
päällikkö.

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä
syyskuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011

Puolustusministeri Stefan Wallin

Vanhempi hallitussihteeri Minnamaria Nurminen
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