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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti
lisätään sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestykseen (519/2017) uusi 10 §, jolloin
nykyinen 10 § siirtyy 10 a §:ksi, sekä
muutetaan 14, 15, 20, 28, 29 ja 52 §, näistä 28, 29 ja 52 § sellaisina kuin ne ovat asetuksessa
1158/2017, seuraavasti:
10 §
Valtiosihteerin tehtävät
Ministerin toimikaudeksi nimitetyn valtiosihteerin tehtävänä on ministerin apuna ja
edustajana:
1) edistää ja seurata ministerin toimialalla hallitusohjelman toteuttamista;
2) ohjata ministerin apuna asioiden valmistelua ministerin toimialalla;
3) huolehtia yhdessä kansliapäällikön kanssa ministeriön ja muiden hallinnonalojen yhteistyöstä;
4) avustaa ministeriä kansainvälisten tehtävien ja etenkin EU-asioiden valmistelussa;
5) edustaa ministeriä hänen toimeksiantojensa mukaisesti; sekä
6) hoitaa muut tehtävät, jotka ministeri hänelle antaa.
Ministeri voi antaa valtiosihteerin tehtävistä hallinnollisen määräyksen.
10 a §
Kansliapäällikön tehtävät
Kansliapäällikön tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa sekä siinä tarkoituksessa:
1) vastata ministeriön toiminnasta ja huolehtia, että sen tehtävät hoidetaan tuloksekkaasti;
2) huolehtia lainsäädännön valmistelun laadusta ministeriössä;
3) vastata virkamiesvalmistelun yhteensovittamisesta ministeriön sisällä;
4) johtaa ja kehittää ministeriön henkilöstöhallintoa ja muuta sisäistä hallintoa;
5) vastata ministeriön hallinnonalan tavoitteiden valmistelusta ja niiden toteutumisen
seurannasta;
6) vastata ministeriön hallinnonalan organisaatiosta ja sen kehittämisestä; sekä
7) huolehtia ministeriön ja sen hallinnonalan yleisestä turvallisuudesta sekä varautumisesta.
Kansliapäällikkö käsittelee myös muut asiat, jotka ministeri niiden laadun vuoksi antaa
hänen käsiteltäväkseen.
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14 §
Asioiden käsittely
Asiat, joita ei ole määrätty millekään osastolle, erillisyksikölle tai tulosryhmälle, käsitellään sillä osastolla tai siinä erillisyksikössä tai tulosryhmässä, jolle ne lähinnä kuuluvat.
Jos syntyy epätietoisuutta siitä, kenen käsiteltäväksi jokin asia kuuluu, kysymyksen ratkaisee asianomainen osaston, erillisyksikön tai tulosryhmän päällikkö sekä osastojen ja
erillisyksiköiden kesken kansliapäällikkö, jollei ministeri määrää siitä.
Kukin virkamies on vahvistetusta työnjaosta huolimatta velvollinen tarvittaessa suorittamaan ne tehtävät, jotka ministeri, valtiosihteeri, kansliapäällikkö tai asianomaisen osaston, erillisyksikön, yksikön tai tulosryhmän päällikkö määrää.
Kansliapäällikkö, osastopäällikkö, erillisyksikön, yksikön tai tulosryhmän päällikkö
voi yksittäistapauksessa ottaa valmisteltavakseen ja esiteltäväkseen asian, joka muuten
olisi hänen alaisensa virkamiehen käsiteltävä.
15 §
Ministerille, valtiosihteerille ja kansliapäällikölle tiedottaminen
Osastopäällikön, erillisyksikön päällikön, yksikön päällikön ja tulosryhmän päällikön
on tiedotettava ministerille, valtiosihteerille ja kansliapäällikölle viivytyksettä tärkeimmistä ministeriön toimialalla esiin tulleista ja vireillä olevista asioista sekä asioista, joilla
on yleistä mielenkiintoa. Samoin on ilmoitettava myös tärkeimpien asioiden esittelystä
hyvissä ajoin sekä määrättäessä toimitettava asiakirjat nähtäväksi.
Valtiosihteerin on tiedotettava ministeriön virkamiesjohdolle toimivaltaansa kuuluvien
asioiden edistymisestä.
20 §
Kokouksista ja neuvotteluista tiedottaminen
Kokouksista ja neuvotteluista, joissa tehdään ministeriön toiminnan kannalta merkityksellisiä ratkaisuja tai joilla on ministeriön sisällä tiedotusarvoa, laaditaan tarpeen mukaan
muistio. Se jaetaan asian tärkeyden ja laadun mukaan tiedoksi ministerille, valtiosihteerille, ministerin erityisavustajalle, kansliapäällikölle, asianomaiselle osastopäällikölle, erillisyksikön päällikölle, yksikön päällikölle ja tulosryhmän päällikölle, viestintäyksikölle,
tilaisuuden osanottajille sekä tarpeen mukaan ministeriön muulle henkilöstölle.
Ministerin erityisavustajalla on oikeus osallistua suunnittelu- ja valmistelukokouksiin.
28 §
Ministeriön virkamiesjohtoryhmä
Ministeriön virkamiesjohtoryhmä käsittelee hallinnonalan ja ministeriön toimintaan keskeisesti vaikuttavat yhteiskuntapoliittiset linjaukset sekä toimintaa ohjaavat suunnitelmat
(hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelma, julkisen talouden suunnitelma, talousarvio ja
vuotuinen toimintasuunnitelma) ja niiden toteuttamisen edellyttämät voimavarakehykset.
Johtoryhmä arvioi myös toiminnan tuloksellisuutta (hallinnonalan toimintakertomus,
tilinpäätös- ja toimintakertomuskannanotot, hallituksen vuosikertomuksen ministeriötä
koskeva osuus ja tarkastuskertomukset) sekä käsittelee ja sovittaa yhteen muut laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat.
Johtoryhmä käsittelee myös hallinnonalan ja ministeriön toimintaan liittyvät keskeiset
EU-asiat ja muut kansainväliset asiat.
Johtoryhmään kuuluvat kansliapäällikkö ja osastopäälliköt. Valtiosihteeri voi osallistua
johtoryhmän kokoukseen silloin, kun kokouksessa käsitellään EU-asioita. Johdon tuki 2
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yksikön päälliköllä, hallintoyksikön päälliköllä, viestintäyksikön päälliköllä, kansainvälisten asioiden yksikön päälliköllä ja ministerin erityisavustajalla on oikeus olla läsnä johtoryhmän kokouksessa.
Johtoryhmän puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö.
29 §
Ministerin johtamat johtoryhmät
Ministeriön tärkeimmät linjaukset käsitellään ministerin johtamassa johtoryhmässä.
Valtiosihteeri ja ministerin erityisavustaja voivat osallistua johtoryhmän kokoukseen. Virkamiesjohtoryhmän jäsen, johdon tuki -yksikön päällikkö, hallintoyksikön päällikkö,
viestintäyksikön päällikkö ja kansainvälisten asioiden yksikön päällikkö osallistuvat kokoukseen siinä käsiteltävän asian mukaan.
Kokoukseen osallistuvat siinä käsiteltävän asian mukaan joko molemmat ministerit tai
ainoastaan toinen ministeri. Jos molemmat ministerit ovat läsnä kokouksessa, puheenjohtajana toimii sosiaali- ja terveysministeri, ellei toisin ole sovittu. Ministereiden ollessa estyneinä puheenjohtajana toimii valtiosihteeri.
52 §
Matkamääräykset
Valtiosihteeri, kansliapäällikkö, osastopäällikkö ja erillisyksikön päällikkö tekevät kotimaassa virkamatkoja ilman matkamääräystä.
Matkamääräyksen ministerin erityisavustajalle antaa ministeri.
Osastopäällikkö tai erillisyksikön päällikkö voi määrätä osaston tai erillisyksikön sisäisten virkamatkojen tekemisestä ilman matkamääräystä.
Matkamääräyksen kotimaan virkamatkalle yksiköiden ja tulosryhmien päälliköille ja
osastojen yhteisille virkamiehille ja työntekijöille antaa osastopäällikkö ja muille virkamiehille ja työntekijöille asianomaisen erillisyksikön tai tulosryhmän päällikkö. Sosiaalija terveysjärjestöjen avustuskeskuksen johtaja voi päättää, että matkamääräyksen kotimaan virkamatkalle voi antaa ryhmän esimies.
Hallitusten välisestä yhteistyöstä aiheutuvalle ulkomaan virkamatkalle matkamääräyksen antaa valtiosihteerille ja kansliapäällikölle ministeri, osastopäällikölle ja erillisyksikön päällikölle kansliapäällikkö ja muulle henkilöstölle kansainvälisten asioiden ryhmän
päällikkö.
Muulle ulkomaan virkamatkalle matkamääräyksen antaa valtiosihteerille ja kansliapäällikölle ministeri, osastopäällikölle ja erillisyksikön päällikölle kansliapäällikkö ja
muulle henkilöstölle asianomaisen osaston tai erillisyksikön päällikkö.
————
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2019.
Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2019
Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen

Hallintoylijohtaja Jaana Koski
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