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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen 34 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksestä annetun sosiaali- ja terveys-

ministeriön asetuksen (519/2017) 34 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1158/2017, seu-
raavasti:

34 §

Kansliapäällikön ratkaistavat asiat

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:
1) sivutoimilupia;
2) kirjallisen varoituksen antamista ministeriön virkamiehelle;
3) vaativuusluokkiin 6–7 kuuluvan ministeriön virkamiehen nimittämistä, irtisanomista

virkamiehestä johtuvasta syystä ja virkasuhteen purkamista;
4) harkinnanvaraisen virkavapauden myöntämistä valtioneuvoston, ministerin ja kans-

liapäällikön nimitettävälle virkamiehelle yli yhdeksi vuodeksi;
5) ministeriön muiden virkamiesten kuin kansliapäällikön palkkausta ja luontoisetuja,

palkkausjärjestelmän vaativuus- ja suoritusarviointien vahvistamista sekä harkinnanva-
raista palkkauksen maksamista virkavapauden ajalta;

6) ministeriön henkilöstöä koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen hyväksymistä;
7) lausunnon antamista tasavallan presidentin kanslialle, korkeimmalle oikeudelle, kor-

keimmalle hallinto-oikeudelle, oikeuskanslerille tai eduskunnan oikeusasiamiehelle tai
Euroopan Unionin toimielimelle tai lausunnon ja selvityksen antamista eduskunnan tilin-
tarkastajille tai valtiontalouden tarkastusvirastolle taikka lausunnon antamista muulle vi-
ranomaiselle laki- tai asetusehdotuksesta, ellei asia periaatteellisesti tärkeänä ja laajakan-
toisena kuulu ministerin ratkaistavaksi tai ellei lausunto liity merkitykseltään vähäiseen
asiaan;

8) ministeriön edustusta ulkopuolisissa toimielimissä, ellei asia periaatteellisesti tär-
keänä ja laajakantoisena kuulu ministerin ratkaistavaksi;

9) ministeriön sisäistä tarkastusta;
10) viranomaisen toiminnan julkisuudessa annetun lain (621/1999) 14 §:ssä tarkoitet-

tua asiakirjan antamista koskevaa kielteistä päätöstä sekä 28 §:ssä tarkoitettua lupaa salas-
sa pidettävien sosiaali- ja terveysministeriön asiakirjojen saamiseen elleivät ne tämän työ-
järjestyksen mukaisesti kuulu työ- ja tasa-arvo-osaston osastopäällikön ratkaistaviksi;

11) tartuntatautilain (1227/2016) 74 §:n mukaista päätöstä myyntiluvattoman lääkeval-
misteen käyttämiseksi sekä varmuusvarastoitujen lääkkeiden lääkintämateriaalin ja suoja-
välineiden käyttöönoton perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen (279/2006) 1 §:n
1 momentissa tarkoitettujen perusteiden olemassaoloa;
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12) terveydenhuoltolain (1326/2010) 38 §:n mukaista päätöstä osallistua terveyden-
huollossa tarvittavan valmiuden ylläpitämiseen ja erityistilanteiden hoitamiseen rahoitta-
malla sellaista toimintaa, jonka korvaaminen valtion varoista on erityisestä syystä tarkoi-
tuksenmukaista; sekä

13) rokotteiden hankintoja.
————

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä toukokuuta 2020.

Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2020

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen

Hallintoylijohtaja Jaana Koski
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