
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
2005 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2005 N:o 118

S ISÄLLYS
N:o Sivu
118 Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . 471

Ulkoasiainministeriön asetus

N:o 118

ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2005

Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan 28 päivänä maaliskuuta 2003 annetun ulkoasiainministeriön työjärjestyksen
(286/2003) 8, 13, 16, 17, 24, 29, 36, 49, 62, 89, 92 ja 93 §, sellaisina kuin niistä ovat 16,
17, 49 ja 89 § asetuksessa 1043/2003 ja 8 § asetuksessa 611/2004, sekä
lisätään työjärjestykseen uusi 42 a § seuraavasti:

8 §

Ministeriön laajennettu johtoryhmä

Ministeriön laajennettu johtoryhmä osallis-
tuu hallinnonalan toimintaa koskevien laaja-
kantoisten ja periaatteellisesti tärkeiden asi-
oiden käsittelyyn sekä käsittelee valmistavasti
muut asiat, jotka johtoryhmän puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja ottaa johtoryhmän kä-
siteltäväksi. Johtoryhmän tehtävänä on lisäksi
edistää ministeriön sisäistä tiedonkulkua.
Johtoryhmään kuuluvat valtiosihteeri, ali-
valtiosihteerit, osastopäälliköt, pohjoismaisen
yhteistyön sihteeristön päällikkö, ulkoasiain-
hallinnon tarkastaja, suunnittelu- ja tutkimus-
päällikkö, talousjohtaja ja henkilöstön ni-
meämä edustaja.
Johtoryhmän puheenjohtajana toimii val-
tiosihteeri, varapuheenjohtajana toimivat ali-
valtiosihteerit valtiosihteerin määräämässä
järjestyksessä sekä sihteerinä valtiosihteerin
määräämä virkamies. Johtoryhmä kokoontuu
valtiosihteerin kutsusta tai muulla johtoryh-
män päättämällä tavalla.

13 §

Valmiusryhmä

Ministeriössä on valmiusryhmä, joka kä-
sittelee kriisitilanteisiin ja poikkeusoloihin
varautumista koskevia hallinnonalan suunni-
telmia ja toimenpiteitä.
Valmiusryhmän puheenjohtajana ja ulko-

asiainhallinnon valmiuspäällikkönä toimii
valtiosihteeri tai muu tehtävää hoitamaan
määrätty virkamies. Valmiusryhmän sihtee-
rinä toimii turvallisuuspäällikkö.
Valmiusryhmän tarkemmista tehtävistä,

kokoonpanosta ja valmiuspäällikön sijaisena
toimivasta varapuheenjohtajasta määrätään
valmiusryhmän asettamispäätöksessä.

16 §

Organisaation perusrakenne

Ministeriössä on poliittinen osasto, kaup-
papoliittinen osasto, kehityspoliittinen osasto,
Eurooppa-osasto, itäosasto, Amerikan ja Aa-
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sian osasto, Afrikan ja Lähi-idän osasto,
globaaliasioiden osasto, hallinnollinen osasto,
oikeudellinen osasto, protokollaosasto sekä
viestintä- ja kulttuuriosasto. Lisäksi ministe-
riössä on valtiosihteerin alaisena toimivat
pohjoismaisen yhteistyön sihteeristö, sisäisen
tarkastuksen yksikkö sekä suunnittelu- ja
tutkimusyksikkö.

17 §

Poliittisen osaston organisaatio

Poliittisella osastolla on seuraavat yksiköt:
1) turvallisuuspolitiikan yksikkö;
2) asevalvonnan yksikkö;
3) EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspo-
litiikan yksikkö;
4) ihmisoikeuspolitiikan yksikkö; ja
5) siviilikriisinhallinnan yksikkö.

24 §

Globaaliasioiden osaston organisaatio

Globaaliasioiden osastolla on seuraavat
yksiköt:
1) yleisten globaaliasioiden yksikkö;
2) taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen
yksikkö;
3) kehitysrahoituslaitosten yksikkö;
4) kansainvälisen ympäristöpolitiikan yk-
sikkö; ja
5) humanitaarisen avun yksikkö.

29 §

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 turvallisuuspo-
litiikka (YUTP) sekä Eurooppakirjeenvaihta-
jan tehtävät;
3) EU:n yhteinen turvallisuus- ja puolus-
tuspolitiikka sekä euroatlanttiset turvallisuus-
kysymykset (Nato, Euroatlanttinen kump-
panuusneuvosto, rauhankumppanuustoimin-
ta);

4) rauhanturvaamistoiminta ja sotilaallinen
kriisinhallinta;
5) siviilikriisinhallinta;
6) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjär-

jestö;
7) Euroopan neuvosto;
8) asevalvonta, puolustustarvikkeiden vien-

tikysymykset, puolustusmateriaaliyhteistyö ja
kansainvälinen vientivalvontayhteistyö;
9) terrorismin vastaisen toiminnan koordi-

naatio;
10) ihmisoikeuspolitiikka ja yleiset ihmis-

oikeusasiat;
11) pakolais-, maahanmuutto- ja turvapaik-

kapoliittiset asiat;
12) ihmisoikeus- ja demokratiatuki; ja
13) osallistuminen osaston tehtäviin liitty-

vien kansainvälisten sopimusten valmisteluun
ja säädösvalmisteluun yhteistyössä oikeudel-
lisen osaston kanssa.

36 §

Globaaliasioiden osaston tehtävät

Globaaliasioiden osaston tehtäviin kuulu-
vat seuraavat asiat:
1) YK:n yleiskokous, turvallisuusneuvosto,

talous- ja sosiaalineuvosto ja erityisjärjestöt;
2) YK:n operatiiviset kehitysohjelmat ja

-rahastot sekä tutkimuslaitokset;
3) kauppaan liittyvät globaalit kehitysky-

symykset, koherenssin edistäminen ja tekni-
nen apu sekä UNCTAD;
4) kehitysrahoitusasiat mukaan lukien ke-

hitysrahoituslaitokset;
5) kestävä kehitys ja kansainvälinen ym-

päristöpolitiikka sekä siihen liittyvä rahoitus;
6) humanitaarinen apu; ja
7) osaston tehtäviin liittyvät kansainväliset

sopimukset.

42 a §

Suunnittelu- ja tutkimusyksikön tehtävät

Suunnittelu- ja tutkimusyksikön tehtäviin
kuuluvat seuraavat asiat:
1) ministeriön toimialaan liittyvä suunnit-

telu, analyysi ja tutkimus;
2) osallistuminen keskeisten ulkopoliittis-

ten linjausten valmisteluun yhteistyössä vas-
tuuosastojen kanssa; ja
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3) ministeriön tutkimustoiminnan, mukaan
lukien sektoritutkimuksen, ohjaus ja koordi-
naatio.

49 §

Erillisten yksikköjen päälliköt

Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristöä joh-
taa sihteeristön päällikkö ja sisäisen tarkas-
tuksen yksikköä ulkoasiainhallinnon tarkas-
taja. Näitä yksikköjä johtavilla virkamiehillä
on soveltuvin osin samat tehtävät kuin osas-
topäälliköllä.
Suunnittelu- ja tutkimusyksikköä johtaa
suunnittelu- ja tutkimuspäällikkö, jolla on
soveltuvin osin samat tehtävät kuin yksikön
päälliköllä.

62 §

Erillisten yksikköjen päälliköiden ja kiertävän
suurlähettilään ratkaisuvalta

Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön pääl-
likkö, ulkoasiainhallinnon tarkastaja ja suun-
nittelu- ja tutkimuspäällikkö sekä soveltuvin
osin kiertävä suurlähettiläs ratkaisevat seu-
raavat asiat:
1) toimintayksikön tulostavoitteiden aset-
taminen;
2) lausunnot, nootit, toimintaohjeet ja muut
viralliset kannanotot toimintayksikön tehtä-
viin kuuluvissa asioissa;
3) toimintayksikölle osoitettujen määrära-
hojen käyttö; ja
4) määrärahojen käyttöön liittyvät si-
toumukset, sopimukset ja toimeksiannot, jol-
lei toisin säädetä.

89 §

Virkamatkamääräykset ministeriössä

Virkamatkamääräyksen antaa:
1) ministeri valtiosihteerille;
2) valtiosihteeri alivaltiosihteerille, poh-
joismaisen yhteistyön sihteeristön päällikölle,
ulkoasiainhallinnon tarkastajalle, suunnittelu-
ja tutkimuspäällikölle ja kiertävälle suurlä-
hettiläälle;
3) valtiosihteeri tai tämän määräämä ali-
valtiosihteeri osastopäällikölle;

4) osastopäällikkö apulaisosastopäällikölle,
linjanjohtajalle sekä suoraan alaisuudessaan
toimivalle yksikönpäällikölle ja muulle vir-
kamiehelle;
5) pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön

päällikkö ja ulkoasiainhallinnon tarkastaja
alaiselleen virkamiehelle;
6) linjanjohtaja alaiselleen yksikönpäälli-

kölle ja muulle suoraan alaisuudessaan toi-
mivalle virkamiehelle; ja
7) yksikönpäällikkö alaiselleen virkamie-

helle.
Edustustoon sijaiseksi tai perehdyttämistä

varten virkamatkalle lähetettävälle virkamie-
helle virkamatkamääräyksen antaa kuitenkin
henkilöstöjohtaja.
Kriisinhallintatehtävissä ja vastaavissa

muissa tehtävissä virkamatkalle lähetettävälle
virkamiehelle, jota ei ole sijoitettu mihinkään
toimintayksikköön, virkamatkamääräyksen
antaa sen toimintayksikön päällikkö, jonka
määrärahoista matkan kustannukset suorite-
taan.
Matkamääräyksen antamisessa työsuhtees-

sa olevalle työntekijälle noudatetaan soveltu-
vin osin virkamiehiä koskevia säännöksiä.
Tapauksissa, joissa ratkaisuvalta ei mää-

räydy 1—4 momentin mukaisesti, virkamat-
kamääräyksen antaa hallinnollisen osaston
osastopäällikkö.

92 §

Vuosilomien vahvistaminen

Ulkoasiainministeri vahvistaa valtiosihtee-
rin vuosiloman. Valtiosihteeri vahvistaa ali-
valtiosihteerien, pohjoismaisen yhteistyön
sihteeristön päällikön, ulkoasiainhallinnon
tarkastajan, suunnittelu- ja tutkimuspäällikön
ja kiertävien suurlähettiläiden vuosilomat.
Valtiosihteeri tai tämän määräämä alival-

tiosihteeri vahvistaa osastopäällikön vuosilo-
man.
Osastopäällikkö vahvistaa apulaisosasto-

päällikön, linjanjohtajan sekä suoraan alai-
suudessaan toimivan yksikönpäällikön ja
muun virkamiehen vuosiloman.
Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön pääl-

likkö ja ulkoasiainhallinnon tarkastaja vah-
vistavat alaisensa henkilöstön vuosilomat.
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Linjanjohtaja vahvistaa alaisensa yksikön-
päällikön ja muun suoraan alaisuudessaan
toimivan virkamiehen vuosiloman.
Yksikönpäällikkö vahvistaa alaisensa hen-
kilöstön vuosilomat.

93 §

Virkamiesten sijaisuudet

Valtiosihteerin ollessa estynyt sijaisena
toimii se alivaltiosihteeri, jonka vastuualuee-
seen asia kuuluu. Tämänkin ollessa estynyt
sijaisena toimii virkaiältään vanhin alival-
tiosihteeri, hallinnollisissa asioissa kuitenkin
hallinnollisen osaston osastopäällikkö.
Alivaltiosihteerin ollessa estynyt sijaisena
toimii sen osaston osastopäällikkö, jonka
tehtäviin asia kuuluu tai tämänkin ollessa
estynyt, tämän sijainen.
Osastopäällikön ollessa estynyt sijaisena
toimii apulaisosastopäällikkö tai osastopääl-
likön määräämä linjanjohtaja. Jos osastolla ei
ole apulaisosastopäällikköä tai linjanjohtajaa

taikka tämä on estynyt, sijaisena toimii muu
osastopäällikön määräämä virkamies.
Linjanjohtajan ollessa estynyt sijaisena

toimii hänen määräämänsä yksikönpäällikkö
tai muu linjan virkamies.
Osastopäällikön alaisena toimivan yksi-

könpäällikön ollessa estynyt sijaisena toimii
osastopäällikön määrämä virkamies. Linjaan
kuuluvan yksikönpäällikön ollessa estynyt
sijaisena toimii linjanjohtajan määräämä yk-
sikön virkamies tai toisen yksikön päällikkö.
Ulkoasiainhallinnon tarkastajan, pohjois-

maisen yhteistyön sihteeristön päällikön tai
suunnittelu- ja tutkimuspäällikön ollessa es-
tynyt, sijaisena toimii toimintayksikön pääl-
likön määräämä virkamies.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
maaliskuuta 2005.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan

ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
menpiteisiin.

Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2005

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

Lainsäädäntöneuvos Elisa Kumpula

474

N:o 118

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ

N:o 118, 1/2 arkkia

EDITA PRIMA OY, HELSINKI 2005 EDITA PUBLISHING OY, PÄÄTOIMITTAJA JARI LINHALA ISSN 1455-8904

SDK/SÄHKÖINEN PAINOS


