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Sisäasiainministeriön asetus

637/2013

sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2013

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti
kumotaan sisäasiainministeriön työjärjestyksen (1036/2011) 25 §:n 2 momentin 5 kohta,
muutetaan 3 § ja 23 §:n 6 ja 7 kohta, sekä
lisätään 23 §:ään uusi 8 kohta seuraavasti:

3 §

Ministeriön johtoryhmä

Ministeriön johtoryhmä käsittelee turvalli-
suutta, maahanmuuttoa, siviilikriisinhallintaa
ja yhdenvertaisuutta koskevat keskeiset sekä
usean osaston toimialaan kuuluvat asiat. Joh-
toryhmä arvioi myös toiminnan tulokselli-
suutta, seuraa lainvalmistelua sekä käsittelee
ja sovittaa yhteen muut laajakantoiset ja peri-
aatteellisesti tärkeät asiat. Johtoryhmä käsit-
telee myös hallinnonalan ja ministeriön toi-
mintaan keskeisesti vaikuttavat yhteiskunta-
poliittiset linjaukset sekä toimintaa suuntaa-
vat tulossuunnitelmat ja niiden toteuttamisen
edellyttämät voimavarat.

Johtoryhmään kuuluvat sisäasiainministeri
puheenjohtajana, valtiosihteeri varapuheen-
johtajana sekä jäseninä kansliapäällikkö, po-
liisiosaston, pelastusosaston ja maahan-
muutto-osaston osastopäälliköt, rajavartiolai-
toksen päällikkö, hallintojohtaja, talousjoh-
taja, lainsäädäntöjohtaja, viestintäjohtaja ja
ministeriön kansainvälisten asioiden yksikön
päällikkö. Johtoryhmän sihteerin määrää pu-
heenjohtaja. Ministerin erityisavustajilla on
oikeus olla läsnä johtoryhmän kokouksissa.

Johtoryhmän kokouksiin voivat tarvittaessa
osallistua myös muut puheenjohtajan määrää-
mät henkilöt.

Käsiteltäessä toiminta- ja taloussuunnitel-
maa, henkilöstösuunnitelmaa sekä muita hal-
lintoa, taloutta tai henkilöstöä keskeisesti
koskevia asioita ministeriön johtoryhmään
kuuluu lisäksi yksi henkilöstön edustaja.

23 §

Kansliapäällikkö

Kansliapäällikön tehtävänä on johtaa, ke-
hittää ja valvoa ministeriön ja sen hallin-
nonalan toimintaa sekä siinä tarkoituksessa:
— — — — — — — — — — — — —

6) vastata ministeriön hallinnonalan orga-
nisaatiosta ja sen kehittämisestä;

7) huolehtia ministeriön ja sen hallin-
nonalan yleisestä turvallisuudesta sekä varau-
tumisesta; sekä

8) johtaa suoraan ministeriön tulosohjauk-
sessa olevien virastojen kanssa käytäviä tu-
losneuvotteluja.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2013.



Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2013

Sisäasiainministeri Päivi Räsänen

Kansliapäällikkö Päivi Nerg
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