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Ulkoasiainministeriön asetus
ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 2014

Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkoasiainministeriön työjärjestyksen (550/2008) 4 §, 13 §, 14 §, 18 §, 21 §, 24 §,
26 §, 33 §, 36 §:n 1 momentti, 38 §, 49 §, 53 §, 89 §, 90 § ja 91 §, sellaisina kuin niistä ovat 4 §
asetuksessa 81/2009, 18 § asetuksessa 1280/2013 ja 26 § asetuksessa 1356/2011 seuraavasti:
4§
Sisäinen tarkastus
Sisäisen valvonnan asianmukaisuuden ja
riittävyyden varmistamiseksi sekä muita johdon määräämiä tarkastus- ja arviointitehtäviä
varten ministeriössä on toiminnallisesti riippumaton sisäisen tarkastuksen yksikkö.
Yksikkö sijoittuu kansliapäällikkönä toimivan valtiosihteerin alaisuuteen. Alivaltiosihteeri, jonka vastuualueeseen kuuluu kehitysyhteistyö, toimii valtiosihteerin apuna kehitysyhteistyön tarkastusta koskevissa asioissa.
Sisäisestä tarkastuksesta määrätään tarkemmin valtion talousarviosta annetussa asetuksessa (1243/1992), jäljempänä talousarvioasetus, tarkoitetussa sisäisen tarkastuksen
ohjesäännössä.

yhteistyön tuloksia koskevan ulkoisen viestinnän tehostamisessa.
Kehityspoliittisen ohjausryhmän puheenjohtajana toimii ministeri. Hänen ollessaan
estynyt puheenjohtajana toimii kehityspoliittisen osaston päällikkö ja varapuheenjohtajana kehityspoliittisen osaston apulaisosastopäällikkö. Muita jäseniä ovat Eurooppa-osaston, itäosaston, Amerikan ja Aasian osaston
sekä Afrikan ja Lähi-idän osaston päälliköt,
kehitysevaluoinnin yksikön päällikkö ja varajäseniä näiden sijaiset. Kehityspoliittisen ohjausryhmän kokouksiin voivat osallistua
myös muut kehitysyhteistyömäärärahoja hallinnoivat osastot tai palvelut. Ohjausryhmän
sihteerinä toimii puheenjohtajan määräämä
virkamies. Ohjausryhmä kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai muulla ryhmän päättämällä tavalla.

13 §

14 §

Kehityspoliittinen ohjausryhmä

Kehitysyhteistyön laaturyhmä

Kehityspoliittinen ohjausryhmä toimii
osastojen ja ministeriön johdon tukena. Se
antaa strategisia suosituksia kehityspoliittisten tavoitteiden asettamisessa, resurssien jakamisessa sekä tulosten arvioinnissa ja hyödyntämisessä vaikuttavuuden parantamiseksi.
Lisäksi sillä on neuvoa-antava rooli kehitys-

Kehitysyhteistyön laaturyhmä käsittelee
kehityspoliittisen osaston antamassa kehitysyhteistyön laaturyhmäohjeessa määritellyt
kehitysyhteistyöhankkeiden ja -ohjelmien
sekä muiden rahoitettaviksi valmisteltavien
toimien suunnitelmat ennen kuin ratkaisuesitys 90 §:n tarkoittamassa asiassa tehdään.
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Laaturyhmä ei kuitenkaan käsittele asioita,
jotka koskevat valtion talousarvion monenkeskisen kehitysyhteistyön käyttösuunnitelmakohdassa jo tarkemmin kohdennettuja
määrärahoja, humanitaarista apua, sisäisen
tarkastuksen yksikön hallinnoimia kehitysyhteistyömäärärahoja eikä hankkeita, jotka ministeri erityisistä ulko- ja turvallisuuspoliittisista syistä ratkaisee ilman tässä tarkoitettua
käsittelyä. Laaturyhmän tavoitteena on varmistaa toimien yhdenmukaisuus voimassa
olevan kehityspolitiikan kanssa sekä se, että
toimet täyttävät ministeriön laatuvaatimukset.
Laaturyhmä antaa suosituksensa tai muun palautteen suunnitelmille. Esittelevä osasto ottaa palautteen huomioon ratkaisuesityksensä
valmistelussa.
Laaturyhmän puheenjohtajana toimii kehityspoliittisen osaston apulaisosastopäällikkö
ja jäseninä Afrikan ja Lähi-idän, Amerikan ja
Aasian, Eurooppa- ja itäosaston nimeämät
edustajat; kehityspoliittisen osaston nimeämät kolme edustajaa, sekä niiden muiden
osastojen tai palveluiden nimeämät edustajat,
joiden osallistumisen laaturyhmä asian luonteen johdosta katsoo tarpeelliseksi. Laaturyhmän sihteerinä toimii puheenjohtajan määräämä virkamies. Laaturyhmä kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai muulla ryhmän
päättämällä tavalla.

21 §
Kehityspoliittisen osaston organisaatio
Kehityspoliittisella osastolla on seuraavat
yksiköt:
1) kehityspolitiikan yksikkö;
2) toimialapolitiikan yksikkö;
3) kansalaisyhteiskuntayksikkö;
4) YK:n kehityskysymysten yksikkö;
5) kehitysrahoituslaitosten yksikkö;
6) kansainvälisen ympäristöpolitiikan yksikkö;
7) humanitaarisen avun ja politiikan yksikkö; ja
8) kehitysyhteistyön hallinto- ja oikeusyksikkö.
24 §
Amerikan ja Aasian osaston organisaatio
Amerikan ja Aasian osastolla on seuraavat
yksiköt:
1) Itäisen Aasian ja Oseanian yksikkö;
2) Pohjois-Amerikan yksikkö;
3) Latinalaisen Amerikan ja Karibian yksikkö; ja
4) Eteläisen Aasian yksikkö.
26 §
Viestintäosaston organisaatio

18 §
Ministeriön organisaatio
Ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1171/2005) mukaisesti ministeriössä on poliittinen osasto, taloudellisten ulkosuhteiden osasto, kehityspoliittinen
osasto, Eurooppa-osasto, itäosasto, Amerikan
ja Aasian osasto, Afrikan ja Lähi-idän osasto
sekä viestintäosasto. Ministeriössä on osastojaon ulkopuolisina toimintoina oikeuspalvelu,
kansalaispalvelut, protokollapalvelut, hallintopalvelut, talousyksikkö, sisäisen tarkastuksen yksikkö, suunnittelu- ja tutkimusyksikkö
sekä kehitysevaluoinnin yksikkö.
Lisäksi ministeriössä on kansallinen turvallisuusviranomainen ja viisumipalvelukeskus.

Viestintäosastolla on seuraavat yksiköt:
1) ajankohtaisviestinnän yksikkö;
2) Eurooppa- ja lähialueviestinnän yksikkö;
3) kehitysviestinnän yksikkö;
4) Aasian, Afrikan ja Amerikan viestinnän
yksikkö; sekä
5) maakuvayksikkö.
33 §
Kehityspoliittisen osaston tehtävät
Kehityspoliittisen osaston tehtäviin kuuluvat seuraavat asiat:
1) Suomen kansainvälinen kehityspolitiikka, kehitysyhteistyö ja kehitysrahoitus;
2) kehitysyhteistyötä koskeva kokonaissuunnittelu ja seuranta, toiminta- ja talous-
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suunnittelu, talousarvion valmistelu, taloushallinto sekä tilastointi ja raportointi;
3) kehitysyhteistyön laadun valvonta, kehittäminen ja neuvonta, kehitystutkimus sekä
korkeakouluyhteistyö;
4) kehityspolitiikka ja kehitysyhteistyö
EU:ssa ja OECD:ssä;
5) kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kehitysyhteistyö, tuki kansainvälisille kansalaisjärjestöille siltä osin kuin ne eivät kuulu toisen toimintayksikön tehtäviin;
6) Finnfund, korkotukipolitiikka ja liikekumppanuusohjelma ja eräät muut yksityissektoriyhteistyön instrumentit;
7) YK:n kehityskysymykset, YK:n operatiiviset kehitysohjelmat ja -rahastot;
8) kauppa ja kehitys -asioiden kehityspoliittiset ulottuvuudet sekä kauppaa tukeva kehitysyhteistyö;
9) kehitysrahoituslaitokset, kehitysmaiden
velkakysymykset ja innovatiiviset rahoitusmekanismit;
10) kestävä kehitys ja kansainvälinen ympäristöpolitiikka sekä niihin liittyvä rahoitus;
11) humanitaarinen apu sekä humanitaarisen avun globaali- ja EU-politiikkakysymykset;
12) apulaisasiantuntijatoiminnan suunnittelu ja ohjaus; sekä
13) kehityspolitiikan ja -yhteistyön suunnitteluun ja toteutukseen liittyvä oikeudellinen neuvonta, osaston tehtäviin liittyvä säädösvalmistelu sekä kehitysyhteistyöhankintojen kategoriasuunnitelman toimeenpanon
koordinointi.
36 §
Amerikan ja Aasian osaston alue ja tehtävät
Amerikan ja Aasian osaston maantieteelliseen alueeseen kuuluvat Yhdysvallat ja Kanada, Argentiina, Brasilia, Chile, Kolumbia,
Meksiko, Peru ja sekä muut Latinalaisen
Amerikan maat ja Karibian maat sekä Afganistan, Filippiinit, Indonesia, Intia, Japani,
Kiina, Korean tasavalta, Korean demokraattinen kansantasavalta, Malesia, Mongolia,
Myanmar, Nepal, Pakistan, Singapore, Thaimaa, Vietnam ja muut Aasian maat sekä
Australia, Uusi-Seelanti ja muu Oseania.
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38 §
Viestintäosaston tehtävät

Viestintäosaston tehtäviin kuuluvat seuraavat asiat:
1) ulkoasiainhallinnon ulkoinen viestintä;
2) ulkoasiainhallinnon sisäinen viestintä;
3) maakuvatyö;
4) ulkoasiainhallinnon strategisia painopisteitä tukeva viestintä ja vaikuttaminen;
5) taloudellisia ulkosuhteita ja ministeriön
Team Finland-palveluja koskeva viestintä;
6) kehityspolitiikkaan ja kehitysyhteistyöhön liittyvä viestintä; sekä
7) Euroopan unionia ja Suomen EU-politiikkaa koskeva viestintä ja tuki kansalaisjärjestöjen Eurooppatiedotukselle siltä osin kuin
ne eivät kuulu toisen toimintayksikön tehtäviin.
49 §
Osastopäällikkö
Osastopäällikkö:
1) johtaa osaston toimintaa asetettujen toimintalinjojen ja tulostavoitteiden mukaisesti,
2) vastaa osaston toiminnan yleisestä kehittämisestä,
3) johtaa osaston toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvioehdotuksen valmistelua ja seuraa niiden toteutumista,
4) vastaa osaston laajakantoisten suunnitelmien ja hankkeiden käynnistämisestä, toteuttamisesta ja seurannasta,
5) sovittaa yhteen alaistensa toimintayksikköjen toimintaa, ja
6) ratkaisee toimivaltaansa kuuluvat asiat.
Viestintäosastoa johtaa viestintäjohtaja,
jolla on soveltuvilta osin samat tehtävät ja
ratkaisuvalta kuin osastopäälliköllä.
53 §
Erillisten yksikköjen päälliköt
Sisäisen tarkastuksen yksikköä johtaa ulkoasiainhallinnon tarkastaja, jolla on soveltuvin osin samat tehtävät kuin osastopäälliköllä.
Suunnittelu- ja tutkimusyksikköä johtaa
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suunnittelu- ja tutkimuspäällikkö, jolla on soveltuvin osin samat tehtävät kuin yksikön
päälliköllä.
89 §
Varsinaisen kehitysyhteistyön määrärahojen
ja valtuuksien tulosaluekohtainen jakaminen
Ministeri ratkaisee asiat, jotka koskevat
varsinaisen kehitysyhteistyön määrärahojen
ja valtuuksien tulosaluekohtaista jakamista.
90 §
Varsinaisen kehitysyhteistyön määrärahojen
ja valtuuksien käyttöä koskeva ratkaisuvalta
Ministeri ratkaisee asiat, jotka koskevat
varsinaisen kehitysyhteistyön määrärahojen
ja valtuuksien käyttämistä kehitysyhteistyön
hankkeisiin ja ohjelmiin, jollei toisin ole säädetty.
Kehityspoliittisen osaston päällikkö ratkaisee kuitenkin 1 momentissa tarkoitetut asiat
500 000 euroon saakka, jollei kyse ole avustuksesta suomalaiselle yhdistykselle tai säätiölle taikka vastaavalle ulkomaiselle yksityisoikeudelliselle yhteisölle, humanitaarisesta
avusta, avustuksesta suomalaiselle yliopistolle tai ammattikorkeakoululle, sisäisen tarkastuksen yksikön hallinnoimista kehitysyhteistyömäärärahoista tai muusta yhteiskunnallisesti merkittävästä asiasta. Asiat, jotka tämän momentin mukaan ratkaisee kehityspoliittisen osaston päällikkö, tulee saattaa ministerin tietoon ennen ratkaisun tekemistä.
Humanitaarisen avun ja politiikan yksikön
päällikkö ratkaisee ministeriä kuultuaan kuitenkin 1 momentissa tarkoitetut kiireelliset
asiat, jos kyse on humanitaarisesta avusta
laajamittaisten ja äkillisten kriisien helpottamiseksi.
Ministeri ja 2 momentin mukaisen ratkaisuvaltansa rajoissa kehityspoliittisen osaston
päällikkö voivat antaa ministeriön esittelijänä
toimivan virkamiehen ratkaistavaksi asian,
joka koskee avustuksen tai muun taloudellisen etuuden myöntämisen muodossa tapahtuvaa määrärahojen tarkempaa kohdentamista
hankkeen tai ohjelman sisällä.
Kiertävä suurlähettiläs ratkaisee tarkoituk-

seen osoitettujen varsinaisen kehitysyhteistyön määrärahojen puitteissa toimialueellaan
asiat, jotka koskevat määrärahojen käyttämistä kehitysyhteistyön paikallisiin hankkeisiin sekä näihin liittyviä sopimuksia ja muita
oikeustoimia.
91 §
Kehitysyhteistyön suunnittelua, täytäntöönpanoa ja valvontaa koskeva ratkaisuvalta
Varsinaisen kehitysyhteistyön määrärahoja
hallinnoivien osastojen virkamiehet ratkaisevat vahvistettujen määrärahojen ja valtuuksien sekä tämän pykälän säännösten asettamissa rajoissa vastuualueellaan asiat, jotka
koskevat kehitysyhteistyön suunnittelua, 90
§:n nojalla tehtyjen päätösten täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanon valvontaa sekä edellä
mainittuihin asioihin liittyviä sopimuksia, toimeksiantoja ja muita sitoumuksia.
Osastopäällikkö ratkaisee seuraavat 1 momentissa tarkoitetut asiat:
1) vieraiden valtioiden, hallitusten välisten
kansainvälisten järjestöjen ja kansainvälisten
kehitysrahoituslaitosten kanssa tehtävää kehitysyhteistyötä sekä näille annettavaa tukea
koskevat sopimukset ja muut sitoumukset silloin, kun kyse on ministeriön toimivaltaan
kuuluvasta asiasta, jollei kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu; ja
2) avustuksen tai muunlaisen taloudellisen
etuuden takaisinperintä ja takaisinperinnästä
luopuminen.
Yksikönpäällikkö ratkaisee seuraavat 1
momentissa tarkoitetut asiat:
1) määrärahojen ja valtuuksien käytöstä
aiheutuvien menojen aikataulun muuttaminen;
2) yksityiselle myönnetyn avustuksen tai
muunlaisen taloudellisen etuuden palauttaminen, maksatuksen keskeytys ja maksuaikataulun muutos sekä avustuksen tai muunlaisen
taloudellisen etuuden myöntöpäätöksessä hyväksytyn kustannusarvion kustannuslajien
välinen muutos;
3) hankkeen tai ohjelman päätyttyä käyttämättä olevien määrärahojen vapauttaminen
tulosalueen muuhun käyttöön; ja
4) muut 1 momentissa tarkoitetut asiat,
jotka eivät 2 momentin nojalla kuulu osastopäällikön ratkaisuvaltaan.
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Jos 3 momentissa tarkoitettu asia ei kuulu
minkään yksikön vastuualueeseen, sen ratkaisee osastopäällikkö.
Osastopäällikkö ja yksikönpäällikkö voivat
valtuuttaa muun ulkoasiainhallinnon virkamiehen allekirjoittamaan sitoumuksen tai sopimuksen, jonka osastopäällikkö tai yksikön-
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päällikkö on hyväksynyt.
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2014. Ennen asetuksen voimaantuloa
voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 2014
Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

Hallintojohtaja Ari Rouhe
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