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ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2013

Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkoasiainministeriön työjärjestyksen (550/2008) 4 §:n 1 momentti, 15, 18 ja

31 §, 39 §:n 5 momentti, 42 ja 44 §, 48 §:n 1 momentin 3 kohta, 58 §:n 2 momentti, 76, 77 ja
93 a §, sellaisina kuin niistä ovat 15 §:n 2 momentti, 18 § ja 58 §:n 2 momentti asetuksessa
805/2012, 4 §:n 1 momentti, 44 § ja 48 §:n 1 momentin 3 kohta asetuksessa 81/2009 ja 93 a §
asetuksessa 597/2010, sekä

lisätään uudet 11 b ja 44 a § seuraavasti:

4 §

Sisäinen tarkastus

Sisäisen valvonnan asianmukaisuuden ja
riittävyyden varmistamiseksi sekä muita joh-
don määräämiä tarkastus- ja arviointitehtäviä
varten ministeriössä on toiminnallisesti riip-
pumaton sisäisen tarkastuksen yksikkö.
— — — — — — — — — — — — —

11 b §

Hankintatoimen ohjausryhmä

Hankintatoimen ohjausryhmä käsittelee
valmistavasti hankintatoimen laajakantoisia
ja periaatteellisesti merkittäviä asioita ja seu-
raa hankintatoimelle asetettujen strategisten
tavoitteiden saavuttamista. Ohjausryhmän ta-
voitteena on edistää hankintatoimen yhtenäi-
syyttä ja varmistaa, että hankintatoimea kehi-
tetään strategisten tavoitteiden mukaisesti.

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii hal-
lintojohtaja, varapuheenjohtajana virastopal-

veluyksikön päällikkö ja sihteerinä puheen-
johtajan määräämä virkamies. Ryhmän muita
jäseniä ovat tietohallintojohtaja, kiinteistö-
johtaja, talousjohtaja, hankintapäällikkö sekä
kehityspoliittisen, Afrikan ja Lähi-idän ja
Amerikan ja Aasian osastojen nimeämät
osastopäälliköt tai yksikön päälliköt. Lisäksi
jäseninä ovat virastopalveluyksikön ja toimi-
alapolitiikan yksiköiden nimeämät hankinta-
neuvonnan edustajat ja enintään kolme mui-
den osastojen tai palveluiden edustajaa, joi-
den nimeämisestä päättää valtiosihteeri kans-
liapäällikkönä. Ohjausryhmä kokoontuu pu-
heenjohtajan kutsusta tai muulla ryhmän
päättämällä tavalla.

15 §

Valmiustoimikunta

Ministeriössä on valmiustoimikunta, joka
käsittelee kriisitilanteisiin ja poikkeusoloihin
varautumista koskevia hallinnonalan suunni-
telmia ja toimenpiteitä.

Valmiustoimikunnan puheenjohtajana ja



ulkoasiainhallinnon valmiuspäällikkönä toi-
mii kansalaispalvelupäällikkö tai määrätty si-
jaisensa. Valmiussihteerinä toimii turvalli-
suusjohtaja tai määrätty sijaisensa.

Valmiustoimikunnan tarkemmista tehtä-
vistä, kokoonpanosta ja valmiuspäällikön si-
jaisena toimivasta varapuheenjohtajasta mää-
rätään valmiustoimikunnan asettamispäätök-
sessä.

18 §

Ministeriön organisaatio

Ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneu-
voston asetuksen (1171/2005) mukaisesti mi-
nisteriössä on poliittinen osasto, taloudellis-
ten ulkosuhteiden osasto, kehityspoliittinen
osasto, Eurooppa-osasto, itäosasto, Amerikan
ja Aasian osasto, Afrikan ja Lähi-idän osasto
sekä viestintä- ja kulttuuriosasto. Ministeri-
össä on osastojaon ulkopuolisina toimintoina
oikeuspalvelu, kansalaispalvelut, protokolla-
palvelut, hallintopalvelut, talousyksikkö, si-
säisen tarkastuksen yksikkö, suunnittelu- ja
tutkimusyksikkö sekä kehitysevaluoinnin yk-
sikkö.

Lisäksi ministeriössä on kansallinen tur-
vallisuusviranomainen ja viisumipalvelukes-
kus.

31 §

Poliittisen osaston tehtävät

Poliittisen osaston tehtäviin kuuluvat seu-
raavat asiat:

1) Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka
yleisesti sekä maailmanlaajuiset poliittiset ja
turvallisuuskysymykset;

2) EU:n yhteinen ulko- ja turvallisuuspoli-
tiikka (YUTP);

3) EU:n yhteinen turvallisuus- ja puolus-
tuspolitiikka (YTPP);

4) Pohjois-Atlantin liitto (Nato) ja Nato-
yhteistyö;

5) pohjoismainen turvallisuuspoliittinen
yhteistyö;

6) sotilaallinen kriisinhallinta ja siviilikrii-
sinhallinta;

7) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjär-
jestö;

8) Euroopan neuvosto;
9) asevalvonta, puolustustarvikkeiden

vientikysymykset, puolustusmateriaaliyhteis-
työ ja kansainvälinen vientivalvontayhteis-
työ;

10) suomalaisten valtionilma-alusten ja
valtionalusten kulkuluvat;

11) ihmisoikeuspolitiikka, yleiset ihmisoi-
keusasiat ja demokratiaa koskevat asiat;

12) yleiset YK-asiat, YK-asioiden yhteen-
sovittaminen, YK:n yleiskokous ja turvalli-
suusneuvosto;

13) globaalihallintaan liittyvät kysymyk-
set;

14) rauhanvälityskysymykset; sekä
15) osallistuminen osaston tehtäviin liitty-

vien kansainvälisten sopimusten valmisteluun
ja säädösvalmisteluun yhteistyössä oikeuspal-
velun kanssa.

39 §

Hallintopalvelut

— — — — — — — — — — — — —
Virastopalveluyksikön tehtäviin kuuluvat

virastotuki- ja logistiikkapalvelut, materiaali-
hallinto sekä hankintatoimen ja ympäristöasi-
oiden ohjaus.
— — — — — — — — — — — — —

42 §

Kansalaispalvelujen tehtävät

Kansalaispalvelujen tehtäviin kuuluvat
seuraavat asiat:

1) konsuliasiat, passi- ja viisumiasiat sekä
laillistamiset;

2) muut viranomaistehtävät ja virka-apu;
3) maahanmuuttoviraston ja työvoimavi-

ranomaisten lupa-asioiden koordinointi edus-
tustoissa; ja

4) ulkomailla toimitettavat vaalit.

44 §

Sisäisen tarkastuksen yksikön tehtävät

Sen lisäksi, mitä ministeriön taloussään-
nössä on sisäisestä valvonnasta määrätty, si-
säisen tarkastuksen yksikön tehtäviin kuulu-
vat seuraavat asiat:
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1) ulkoasiainhallinnon toiminnan ja talou-
den tarkastaminen;

2) ministeriön toimintayksikköjen ja edus-
tustojen tarkastus;

3) aloitteiden tekeminen toiminnan tulok-
sellisuuden ja taloudellisuuden parantami-
seksi sekä havaittujen puutteiden poistami-
seksi;

4) sisäiseen tarkastustoimintaan liittyvät
tutkintatoimet;

5) tarkastustoiminnan yhteydessä esitetty-
jen toimenpiteiden toteutumisen seuranta;

6) yhteydenpito muihin valtionhallinnon
tarkastusviranomaisiin ja niiden avustaminen
tarkastustoiminnassa; sekä

7) valvonta- ja tarkastustoiminnan yleinen
kehittäminen.

44 a §

Kehitysevaluoinnin yksikkö

Kehitysevaluoinnin yksikön tehtäviin kuu-
luu:

1) kehityspolitiikan ja –yhteistyön keski-
tetyistä evaluoinneista (kehitysevaluointi-
) huolehtiminen;

2) koko ministeriön evaluointien ohjeistus
kehityspolitiikkaan ja –yhteistyöhön liittyen;

3) kehitysevaluoinnin kapasiteetin kehittä-
minen ja koulutus;

4) kehitysevaluoinnin tuloksista tiedotta-
minen; ja

5) kehityspolitiikan ja –yhteistyön evalu-
ointitoimen yleinen kehittäminen ja kansain-
välisiin evaluointiverkostoihin ja yhteisevalu-
ointeihin osallistuminen.

48 §

Alivaltiosihteeri

Ministeriössä on neljä alivaltiosihteeriä,
joiden tehtävät jakautuvat seuraaviin koko-
naisuuksiin:
— — — — — — — — — — — — —

3) kehitysyhteistyö ja kehityspolitiikka,
kehitysevaluoinnin yksikkö, Afrikka ja Lähi-
itä; sekä
— — — — — — — — — — — — —

58 §

Esittelijät

— — — — — — — — — — — — —
Ministeriössä päätettäviä asioita esittelevät

valtioneuvoston esittelijät sekä ulkoasiainsih-
teeri, lakimies, lainsäädäntösihteeri, turvalli-
suuspäällikkö, tietotekniikkapäällikkö, ylitar-
kastaja, tarkastaja, taloussuunnittelija, kam-
reeri, taloussuunnittelupäällikkö, talouspalve-
lupäällikkö, kehityspolitiikan neuvonantaja ja
ne muut virkamiehet, jotka ministeriö määrää
esittelijöiksi.

76 §

Virastopalveluyksikön päällikön
ratkaisuvalta

Virastopalveluyksikön päällikkö ratkaisee
64 §:ssä määrätyn lisäksi seuraavat asiat:

1) moottoriajoneuvojen sekä muiden ko-
neiden, laitteiden ja materiaalien hankintojen
ohjausta koskevat asiat, jos asia ei kuulu
muulle toimialayksikölle;

2) julkaisu- ja painatuspalveluiden sekä
muiden palveluiden hankintojen ohjausta
koskevat asiat, jos asia ei kuulu muulle toimi-
alayksikölle; ja

3) hankintakategoriasuunnitelmat, lukuun
ottamatta kehitysyhteistyöhankintojen kate-
goriaa.

77 §

Virastopalveluyksikön virkamiesten
ratkaisuvalta

Virastopalveluyksikön hankintapäällikkö
ja virastopalvelupäällikkö ratkaisevat vahvis-
tetun työnjaon ja käyttöönsä osoitettujen
määrärahojen puitteissa materiaali- ja palve-
luhankintoja, jotka ovat raha-arvoltaan alle
100 000 euroa.

Virastopalveluyksikön muut virkamiehet
ratkaisevat vahvistetun työnjaon ja käyt-
töönsä osoitettujen määrärahojen puitteissa
materiaali- ja palveluhankintoja, jotka ovat
raha-arvoltaan alle 25 000 euroa
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93 a §

Kansallinen turvallisuusviranomainen

Ulkoasiainministeriölle kansainvälisistä
tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain
(588/2004) nojalla kuuluvia tehtäviä hoita-
maan määrätty yksikkö toimii kansliapäällik-
könä toimivan valtiosihteerin alaisuudessa.

Kansallinen turvallisuusviranomainen rat-

kaisee asiat, jotka kuuluvat kansallisen tur-
vallisuusviranomaisen ratkaisuvaltaan lain-
säädännön ja Suomea sitovien kansainvälis-
ten tietoturvavelvoitteiden perusteella.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2014. Ennen asetuksen voimaantu-
loa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edel-
lyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2013

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

Hallintojohtaja Ari Rouhe
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