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Sisäministeriön asetus
sisäministeriön työjärjestyksestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muutta-

misesta

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan sisäministeriön työjärjestyksestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen

(1078/2013) 13, 14, 18, 22, 45, 46, 48, 50 ja 53 §
sellaisina kuin niistä on 13 § asetuksessa 1562/2015, 14, 18, 22, 45 ja 46 § asetuksessa
1518/2016, 48 § asetuksessa 1078/2013, 50 § asetuksessa 353/2015 sekä 53 § asetuk-

sessa 21/2015, seuraavasti:

13 §

Poliisiosaston tehtävät

Poliisiosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:
1) Poliisihallituksen tulosohjausta;
2) suojelupoliisin toimintaa ja tulosohjausta;
3) poliisihallintoa;
4) yleistä järjestystä ja turvallisuutta;
5) poliisin rikostorjuntaa;
6) poliisin lupahallintoa;
7) ampuma-aseita;
8) poliisin arpajaishallintoa ja rahapelipolitiikkaa;
9) yksityistä turvallisuusalaa;
10) ihmiskaupan vastaisen toiminnan yhteensovittamista sisäministeriön hallinno-

nalalla.
Poliisiosasto käsittelee myös asiat, jotka koskevat poliisin tulosohjausta, laillisuusval-

vontaa, kansainvälisiä asioita samoin kuin sisäministeriölle poliisin toimialalla kuuluvia
muita asioita.

Poliisiosasto valmistelee puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain
(781/1980) 4 a §:ssä ja rajavartiolain (578/2005) 77 b §:ssä tarkoitetun virka-apupyyn-
nön.

Poliisiosasto valmistelee poliisilain (872/2011) 9 luvun 2 a, 9 a ja 9 b §:ssä tarkoitetut
kansainväliseen yhteistyöhön liittyvät päätökset. Lisäksi poliisiosasto valmistelee toimi-
alallaan kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta annetun
lain (418/2017) 2 ja 4 §:ssä tarkoitetut asiat.

14 §

Pelastusosaston tehtävät

Pelastusosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:
1) pelastustointa;
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2) hätäkeskustoimintaa, Hätäkeskuslaitosta ja sen tulosohjausta ja laillisuusvalvontaa;
3) Pelastusopistoa ja sen tulosohjausta ja laillisuusvalvontaa;
4) pelastusalan ammattikorkeakoulutukseen tarkoitettujen määrärahojen käyttöä kuul-

tuaan asiasta Pelastusopistoa, Poliisihallitusta ja Poliisiammattikorkeakoulua;
5) Pelastusopistoa, pelastusalan ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoita ja pelas-

tuslaitoksia edustavien Poliisiammattikorkeakoulun hallituksen jäsenten nimeämistä;
6) pelastusalan ammattikorkeakoulututkintoon johtavista opiskelijamääristä päättä-

mistä;
7) palosuojelurahastoa lukuun ottamatta 18 §:n 1 momentin 6 kohdassa mainittuja

asioita;
8) kansainvälistä pelastustoimintaa;
9) valmiussuunnittelua;
10) aluehallinnon yhteistä varautumista poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin sekä sii-

hen liittyviä keskushallinnon tehtäviä;
11) hengenpelastusmitaleja;
12) Suomen Punaista Ristiä.
Hätäkeskuslaitoksen tulosohjausta, talousarviota, yhteistyöryhmän asettamista, sekä

muita Hätäkeskuslaitoksen toiminnan kannalta tärkeitä asioita osaston tulee käsitellä yh-
teistyössä poliisiosaston kanssa.

Pelastusopiston Kriisinhallintakeskuksen kansainvälisen pelastustoiminnan tulosoh-
jauksesta ja talousarviosta säädetään 22 §:n 2 momentin 2 kohdassa.

Pelastustoiminnan johtamisesta onnettomuustilanteissa säädetään erikseen.

18 §

Hallinto- ja kehittämisosaston tehtävät

Hallinto- ja kehittämisosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:
1) yleistä toiminnan kehittämistä sekä yleisten hallintoasioiden hoitoa ja sisäisiä palve-

luita sekä hallinnonalan asiakirjahallinnon yleistä ohjausta;
2) strategiavalmistelua, tulossuunnittelua, tulosohjausta, tuloksellisuuden valvontaa ja

niihin liittyvää kehittämistä;
3) henkilöstöhallintoa ja -politiikkaa sekä henkilöstön kehittämistä;
4) taajuusasioiden, tietohallinnon ja digitalisaation yleistä kehittämistä ja ohjausta, hal-

linnonalan tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistämistä ja varmistamista sekä tieto-
hallintoyhteistyön ja verkostomaisen toimintatavan edistämistä;

5) ministeriön ja sen hallinnonalan turvallisuusasioiden yleistä ohjausta, valvontaa ja
kehittämistä;

6) hallinnonalan ja ministeriön taloussuunnittelua, talousarvion soveltamista sekä ta-
lousarviolainsäädännön mukaisia kertomuksia, ministeriön kirjanpitoyksikkötehtäviä,

taloushallintoa ja sisäisen valvonnan periaatteita sekä palosuojelurahaston toiminnan ja
talouden valvontaa;

7) Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahaston sekä turvapaikka-, maahanmuut-
to- ja kotouttamisrahaston maksatus- ja tarkastustehtävien toimeenpanoa sekä täytäntöön-
panokertomusten ja menoilmoitusten valmistelua;

8) tutkimustoiminnan kehittämistä ja koordinointia sekä talousarvion ulkopuolisen ke-
hittämisrahoituksen hankinnan tukemista ja koordinaatiota hallinnonalalla;

9) hankintatointa ja toimitila-asioita koskevien asioiden ohjausta ja kehittämistä;
10) aluejakojen ja alueellistamisen yhteensovittamista;
11) sisäisen turvallisuuden kohdealueen arkkitehtuuria;
12) useamman kuin yhden osaston tai erillisen yksikön toimialaan kuuluvien lausunto-

jen valmistelua ja yhteensovittamista lukuun ottamatta 22 §:n 2 momentin 9 kohdassa tar-
koitettuja asioita;
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13) ministerin, kansliapäällikön ja ministerin erityisavustajien sihteeripalveluja;
14) hallinnonalan virastopäälliköiden palkkausta sekä johtajasopimusten yhteensovit-

tamista ja laatimisessa avustamista;
15) Suomen lippua ja Suomen vaakunaa, lukuun ottamatta valistus- ja tiedotustoimin-

taa sekä poliisin oikeutta käyttää suorakaiteista valtiolippua;
16) Euroopan unionin yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevan

yleisohjelman mukaisten Euroopan pakolaisrahaston, ulkorajarahaston, paluurahaston ja
kotouttamisrahaston todentamisviranomaistehtäviä;

17) toimitiloihin ja virastopalveluihin, tietopalveluun ja asiakirjahallintoon, käännös ja
tulkkauspalveluihin liittyvää yhteistyötä valtioneuvoston kanslian kanssa;

18) ministeriön johdon avustamista säädöshankkeiden seurannassa, useamman kuin
yhden osaston toimialaan kuuluvan säädösvalmistelun yhteensovittamisessa ja säädösval-
mistelun laadun kehittämisessä;

19) ministeriön johdon, osastojen ja erillisten yksiköiden avustamista yleisissä oikeu-
dellisissa asioissa, jos asia ei kuulu muun osaston tai erillisen yksikön toimialaan;

20) ministeriötä tai ministeriön virkamiehiä koskevien kanteluiden käsittelyä, ellei asia
kuulu muulle osastolle tai erilliselle yksikölle;

21) ministeriön ja hallinnonalan laillisuusvalvonnan yleistä kehittämistä ja tarvittaessa
osastojen ja erillisten yksiköiden tukemista laillisuusvalvontaan liittyvissä tehtävissä;

22) niitä ministeriön asioita, jotka eivät kuulu muille osastoille tai erillisille yksiköille.
Hallinto- ja kehittämisosasto osallistuu ministerin tai kansliapäällikön ratkaistavien

hankinta-asioiden ja ministeriön sitoutumista edellyttävien toimitila-asioiden valmiste-
luun yhteistyössä asianomaisen osaston tai erillisen yksikön kanssa.

Hallinto- ja kehittämisosasto vastaa toimeksiantona saatujen ministeriön hankintojen
osalta julkisia hankintoja koskevien menettelyjen noudattamisesta sekä erityisesti

kilpailuttamisesta siten kuin ministeriön sisäisessä määräyksessä tarkemmin määrä-
tään. Osasto huolehtii lisäksi ministeriön hankintoja koskevasta sopimustenhallinnasta.

Tämän työjärjestyksen 22 §:ssä säädetään Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden ra-
haston sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston vastuuviranomaistehtä-
vien hoitamisesta sisäministeriössä.

22 §

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikön tehtävät

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö yhteensovittaa ministeriölle kuuluvia
kansainvälisiä ja Euroopan unionissa käsiteltäviä asioita sekä avustaa ministeriä ja kans-
liapäällikköä kansainvälisten ja Euroopan unioniin liittyvien asioiden hoitamisessa.

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat:
1) siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksia sekä niiden kehittämistä ja ylläpitämis-

tä;
2) Pelastusopiston Kriisinhallintakeskuksen tulosohjausta, tulossuunnittelua ja val-

vontaa;
3) sisäasioiden EU-rahastojen valmistelua;
4) Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahaston sekä turvapaikka-, maahanmuut-

to- ja kotouttamisrahaston vastuuviranomaistehtäviä;
5) ministerin ja kansliapäällikön kansainvälisten vierailujen ja matkojen valmistelua;
6) ministeriön kansainvälisen toiminnan tehostamista;
7) Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa ja muissa kansainvälisissä tuomioistuimis-

sa vireillä olevien ministeriötä koskevien asioiden yhteensovittamista ja oikeuskäytännön
seurantaa;

8) ministeriötä koskevien kansainvälisten valvontaelinten antamien suositusten toi-
meenpanon seurantaa;
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9) kansainvälisten ihmisoikeussopimusten määräaikaisraportoinnin valmistelua ja yh-
teensovittamista ministeriössä.

Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahaston sekä turvapaikka-, maahanmuutto ja
kotouttamisrahaston maksatus- ja tarkastustehtävien toimeenpanosta sekä täytäntöönpa-
nokertomusten ja menoilmoitusten valmistelusta säädetään 18 §:n 1 momentin 7 kohdas-
sa.

45 §

Hallinto- ja kehittämisosasto

Hallinto- ja kehittämisosaston henkilöstöasioita hoitavan tulosyksikön päällikkö ratkai-
see asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön ja sen hallinnonalan virkaehtosopimuksia;
2) lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuvan virkavapauden
myöntämistä ministeriön nimittämälle hallinnonalan virastopäällikölle;
3) ministeriön virkamiesten määräämistä valtion virkamieslain 19
§:ssä tarkoitettuihin tarkastuksiin ja tutkimuksiin;
4) muuta kuin kansliapäällikön ratkaisuvaltaan kuuluvaa sivutoimilupaa
ja -ilmoitusta;
5) todistuksen antamista irtisanoutumisesta kansliapäällikölle sekä
osaston ja erillisen yksikön päällikölle.
Hallinto- ja kehittämisosaston henkilöstöasioita hoitavan tulosyksikön päällikkö ratkai-

see ilman esittelyä asiat, jotka koskevat vuosilomaoikeutta ja vuosilomakorvauksia.

46 §

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikön päällikkö ratkaisee nimittämisen julkisoi-
keudelliseen palvelussuhteeseen sekä palvelussuhteen ehdot siviilikriisihallinnan koti-
maan valmiuksien kannalta merkittävissä tehtävissä.

Kansainvälisten asioiden yksikön päälliköllä on sisäasioiden EU-rahastojen vastuuvi-
ranomaisen päällikkönä ratkaisuvalta rahastoja koskevissa asioissa.

48 §

Pelastusylijohtaja

Pelastusylijohtaja ratkaisee 42 §:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:
1) pelastuslain 38 §:ssä tarkoitettua kansainvälistä pelastustoimintaa ja muuta yhteis-

toimintaa;
2) Hätäkeskuslaitoksen tulosohjausta ja talousarviota sekä Hätäkeskuslaitoksen yleis-

järjestelyjä;
3) pelastustoiminnan johtamista pelastuslain 34 §:n 2 momentissa ja 36 §:ssä tarkoite-

tulla tavalla;
4) pelastuslain 107 §:ssä tarkoitettua onnettomuuden selvittämisen järjestämistä;
5) pelastusviranomaisen virkapuvun ja virka-asematunnusten vahvistamista;
6) erivapauden myöntämistä asetuksella säädetyistä kelpoisuusvaatimuksista Hätäkes-

kuslaitoksen virkaan sekä alueen pelastustoimen virkaan tai tehtävään;
7) palosuojelurahaston hallituksen palkkioiden vahvistamista.
Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetut asiat pelastusylijohtaja voi ratkaista tilanteen

kiireellisyyden niin vaatiessa ilman esittelyä.
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50 §

Ratkaisuvalta eräissä ministeriötä yhteisesti koskevissa asioissa

Hallinto- ja kehittämisosaston tietohallintoasioita hoitavan tulosyksikön päällikkö rat-
kaisee asiat, jotka koskevat ministeriön ja hallinnonalan yhteisiä tietohallinto- ja digitali-
saatiotehtäviä.

Hallinto- ja kehittämisosaston tietohallintoasioita hoitavan tulosyksikön päällikkö rat-
kaisee lisäksi hallinnonalan ICT-hankkeita koskevan määräyksen mukaisen lausunnon an-
tamisen sekä hyväksyy hallinnonalan tietohallinnon yhteisen määrärahan käyttämistä kos-
kevan suunnitelman asioiden oltua käsiteltävänä hallinnonalan tietohallintoasioita yhteen-
sovittavassa ja ohjaavassa ryhmässä.

Hallinto- ja kehittämisosaston talousasioita hoitavan tulosyksikön päällikkö ratkaisee
ilman esittelyä ministeriön taloussäännössä määrättyjä kirjanpitoyksikkötehtäviä koske-
vat asiat.

Hallinto- ja kehittämisosaston henkilöstöasioita hoitavan tulosyksikön päällikkö ratkai-
see ilman esittelyä palkkaluettelon hyväksymistä koskevat asiat.

Hallinto- ja kehittämisosaston hankinta-asioista vastaava esittelijä ratkaisee hallintoja
kehittämisosastolla käsiteltävien hankinta-asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat lausunnon
antamista valtionhallinnon yhteishankinnan piirissä olevan hankinnan toteuttamisesta
muulla tavalla sekä ilman esittelyä ilmoituksen tekemisen valtionhallinnon yhteishankin-
toja koskevaan puitejärjestelyyn liittymisestä ministeriön tai hallinnonalan osalta.

53 §

Valmiussuunnittelu ja varautuminen

Ministeriön osastot ja erilliset yksiköt huolehtivat toimialallaan häiriötilanteisiin ja
poikkeusoloihin varautumisesta ja valmiussuunnittelusta. Valmiuspäällikkö huolehtii va-
rautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittamisesta ministeriössä sekä aluehallinnon
yhteisten varautumistehtävien yhteensovittamisesta ministeriöiden ja keskushallinnon vi-
ranomaisten kesken.

Valmiuspäällikkönä toimii tehtävään määrätty ministeriön virkamies. Valmiuspäälli-
kön sijaisena toimii ministeriön valmiuskoordinaattori.

Ministeriö määrää suojelujohtajan ja turvallisuuspäällikön sekä suojelujohtajan ja tur-
vallisuuspäällikön sijaisen.

————
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2017

Sisäministeri Paula Risikko

Erityisasiantuntija Leena Morri
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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