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VIRKAMIESASETUKSEN MUUTOKSET
1 Johdanto
Ehdotetulla valtioneuvoston asetuksella on tarkoitus säätää ministeriöissä ja niiden
alaisessa hallinnossa tapahtuneista virastorakenteen muutoksista johtuvat virastojen
nimien muutokset, poistaa lakanneet sekä lisätä uudet virastot (3 §). Asetusmuutoksella säädetään myös viroista, jotka ovat osastopäällikköä vastaavia ja viroista, jotka
eivät ole viraston päällikön virka-asemassa (28 §).
2 Asetuksenantovaltuudet
Asetuksenantovaltuuksista säädetään valtion virkamieslain (750/1994) 4 §:n 2 momentissa sekä 26 §:n 3 ja 4 kohdissa. Lain 4 §:n 2 momentin mukaan säännökset virkojen perustamisesta, lakkauttamisesta ja muuttamisesta annetaan valtioneuvoston
asetuksella. Lain 26 §:n 3 kohdan mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin valtiosihteeriä, valtiosihteeriä kansliapäällikkönä, kansliapäällikköä, alivaltiosihteeriä ja osastopäällikköä virka-asemaltaan vastaavista ministeriön virkamiehistä. Pykälän 4 kohdan mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään virastojen päälliköt.
3 Keskeiset ehdotukset
Asetusmuutoksella on tarkoitus säätää eräissä ministeriöissä ja virastoissa tapahtuneista hallinnon rakenteista johtuvat muutokset.
4 Yksityiskohtaiset perustelut
Esitetyt muutokset perustuvat asianomaisten ministeriöiden esityksiin valtiovarainministeriölle. Muutokset perustuvat virastojen tai niitä vastaavien toimielinten lakkauttamiseen tai ministeriöissä ja niiden alaisessa hallinnossa tapahtuneisiin organisaatiomuutoksiin.
Kumottavat säädökset:
3 §:n 2 momentin 4 kohta
Valtion eläkelautakunta on lakkautettu. Tämän vuoksi kyseinen kohta esitetään kumottavaksi.
Muutettavat säädökset:
3 §:n 2 momentin 1 kohta
Oikeusministeriön hallinnonalalla on tapahtunut lukuisia muutoksia virastorakenteessa. Hallinnonalalle on perustettu tai siirretty Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, Tasa-arvovaltuutetun toimisto, Lapsiasiavaltuutetun toimisto, Kuluttajariitalautakunta,
Tuomarinvalintalautakunta, Oikeudenkäyntiavustajalautakunta sekä Yhdenvertaisuusja tasa-arvolautakunta sekä Valtakunnanvoudin virasto. Lakkautetut tai muutetut vi-
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rastot ja laitokset (ulosottovirastot, kihlakunnanvirastojen ulosotto-osastot, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, rikosseuraamusalan keskushallinto) ehdotetaan poistettavaksi
säädöksestä.
3 §:n 2 momentin 2 kohta
Sisäministeriön hallinnonalan poliisihallinnon uudistamisen kolmannessa vaiheessa on
aluehallintoviraston poliisitoimen vastuualueet lakkautettu 1.1.2014 lukien. Tämän
vuoksi asetuksen kyseinen asetuksen kohta esitetään muutettavaksi siten, että siinä
säädettäisiin sisäministeriön päätöksistä, jotka koskevat poliisilaitoksen päällikön viran perustamista, muuttamista tai lakkauttamista sekä suojelupoliisin ja muiden poliisiyksiköiden välisiä virkajärjestelyjä. Tämä muutos liittyy suojelupoliisin hallinnollisen aseman muutokseen. Suojelupoliisi on siirtynyt 1.1.2016 lukien suoraan sisäministeriön alaisuuteen. Toimivalta perustaa, lakkauttaa tai muuttaa poliisilaitoksen päällikön virka on voimassa olevien säännösten mukaisesti poliisihallituksella. Sisäministeriö on esittänyt, että mainittu toimivalta siirrettäisiin sisäministeriölle. Poliisihallitukselle jäävästä päätösvallasta virkojen osalta säädettäisiin tämän momentin 3 kohdassa.
3 §:n 2 momentin 3 kohta
Sisäministeriö on esittänyt, että voimassa olevaa säännöstä muutettaisiin siten, että Poliisihallituksen päätösvalta ei enää koskisi kaikkia valtakunnallisia yksiköitä, vaan ainoastaan Poliisihallituksen alaisia poliisiyksiköitä. Muiden poliisin yksiköiden osalta
päätösvalta esitetään siirrettäväksi muutettavan pykälän 2 momentin 2 kohdan mukaisesti sisäministeriölle.
3 §:n 2 momentin 5 kohta
3 §:n 2 momentin 5 kohdasta ehdotetaan poistettavaksi korkeakoulun hallintojohtajan
virkaa koskeva maininta sekä muutettavaksi opetus- ja kulttuuriministeriön nykyinen
nimi. Yliopistouudistuksen jälkeen yliopistot eivät enää 1.1.2010 jälkeen kuulu valtionhallintoon.
3 §:n 2 momentin 8 kohta
Mainitun säännöksen alkuosa esitetään muutettavaksi siltä osin, kuin siinä säädetään
sosiaali- ja terveysministeriön tekevän päätökset, jotka koskevat työttömyysturvalautakunnan ja tarkastuslautakunnan virkoja. Mainitut lautakunnat on lakkautettu.
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus on lakkautettu ja sen tehtävät
ovat siirtyneet Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:ään. THL:n alaisia lastensuojeluyksiköitä ovat valtion koulukotien lisäksi vankilan perheosasto. Vankiterveydenhuolto on siirtynyt THL:n alaisuuteen 1.1.2016 lukien. Tämän vuoksi säännökseen
esitetään lisättäväksi, että THL tekee myös vankiterveydenhuollon yksikön virkoja
koskevat päätökset.
3 §:n 2 momentin 10 kohta
Säännöksestä on puolustusministeriön esityksestä poistettu sota-arkiston johtaja, koska sota-arkisto on siirretty osaksi Kansallisarkistoa.
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28 §:n 1 momentin 1 kohta
Ulkoasiainministeriön esityksestä osastopäällikköä virka-asemaltaan vastaavien ministeriön virkamiesten luetteloon esitetään lisättäväksi ulkoasiainministeriön hallintojohtaja, viestintäjohtaja, oikeuspäällikkö ja kansalaispalvelujen päällikkö. Kyseiset virat ovat virka-aseman, alaisuudessa olevien yksiköiden ja niihin kuuluvan henkilöstön
määrän osalta rinnasteisia osastopäällikön virkaan. Muutos perustuu ulkoasiainministeriön organisaatiomuutokseen. Osastopäällikön tehtävään määrätty ulkoasiainneuvos
esitetään muutettavaksi muotoon tehtävään määrätty virkamies.
28 §:n 1 momentin 6 kohta
Säädökseen esitetään lisättäväksi valtiovarainministeriön talouspolitiikan koordinaattori ja valtion ICT-johtaja. Mainitut tehtävät ovat ministeriön organisaatiossa virkaasemaltaan valtion virkamieslain 26 §:n 3 kohdan mukaisia tehtäviä.
28 §:n 2 momentin 1 kohta
Säädöksestä ehdotetaan poistettavaksi oikeusministeriön esityksen mukaisesti Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen johtaja, sillä kyseinen virasto on lakkautettu ja sen
tehtävät on siirretty Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin. Säädökseen
ehdotetaan lisättäväksi tietosuojavaltuutetun, tasa-arvovaltuutetun, yhdenvertaisuusvaltuutetun ja lapsiasiavaltuutetun virat. Nämä eivät ole valtion ylimpään johtoon kuuluvia virkoja.
28 §:n 2 momentin 2 kohta
Säädöksestä esitetään sisäministeriön ehdotuksen mukaisesti poistettavaksi Hallinnon
tietotekniikkakeskus, joka on lakkautettu sen tehtävien siirryttyä 1.6.2016 lukien Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin.
28 §:n 2 momentin 4 kohta
Valtion virkamiesasetuksen 28 §:n 2 momentin 4 kohtaa ehdotetaan tarkennettavaksi
siten, että Taiteen edistämiskeskuksen (Taiteen edistämiskeskus korvasi Taiteen keskustoimikunnan ja aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa) ja kansallisen audiovisuaalisen instituutin (Kansallinen audiovisuaalinen arkisto sekä Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus yhdistyivät vuoden 2014 alussa) osalta virastojen nimet ja virkojen nimikkeet muutetaan vastaamaan nykyisiä nimiä ja nimikkeitä. Lisäksi maininta Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin johtajasta poistetaan 4 kohdasta, sillä instituutti on lakkautettu vuonna 2012.
5 Vaikutukset
Ehdotetun asetuksen muutoksen vaikutuksia ei ole tarpeen erikseen arvioida, sillä kysymys on virastorakenteessa tapahtuneiden muutosten säätämisestä valtion virkamiesasetukseen.
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6 Asetuksen valmistelu
Asetusehdotus on valmisteltu valtiovarainministeriön henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosastolla asianomaisten ministeriöiden esitysten mukaisesti.
7 Voimaantulo ja soveltaminen
Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 31.10.2016.

