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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti 
muutetaan sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen (519/2017) 34 ja 38 a § sel-

laisina kuin ne ovat, 34 § asetuksessa 181/2021 ja 38 a § asetuksessa 1044/2021, seuraa-
vasti:

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, irtisanomis-

ta 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 muun kuin omaehtoisen opiskelun vuoksi myönnetyn vir-
kavapauden ajalta;

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

korkeimmalle hallinto-oikeudelle, oikeuskanslerille tai eduskunnan oikeusasiamiehelle
tai Euroopan Unionin toimielimelle tai lausunnon ja selvityksen antamista eduskunnan ti-
lintarkastajille tai valtiontalouden tarkastusvirastolle taikka lausunnon antamista muulle
viranomaiselle laki- tai asetusehdotuksesta, ellei asia periaatteellisesti tärkeänä ja laaja-
kantoisena kuulu ministerin ratkaistavaksi tai ellei lausunto liity merkitykseltään vähäi-
seen asiaan;

8) ministeriön sisäistä tarkastusta;
9) viranomaisen toiminnan julkisuudessa annetun lain (621/1999) 14 §:ssä tarkoitettua

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

10) tartuntatautilain (1227/2016) 74 §:n mukaista päätöstä lääkevalmisteen käyttämi-
seksi sekä varmuusvarastoitujen lääkkeiden lääkintämateriaalin ja suojavälineiden käyt-
töönoton perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen (279/2006) 1 §:n 1 momentissa
tarkoitettujen perusteiden olemassaoloa;

11) terveydenhuoltolain (1326/2010) 38 §:n mukaista päätöstä osallistua terveyden-
huollossa tarvittavan valmiuden ylläpitämiseen ja erityistilanteiden hoitamiseen rahoitta-
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malla sellaista toimintaa, jonka korvaaminen valtion varoista on erityisestä syystä tarkoi-
tuksenmukaista;

12) ministeriön valmiustasoa; sekä
13) rokotteiden hankintoja.

38a §

Yhteisöt ja toimintakyky -osaston osastopäällikön ratkaistavat asiat

Yhteisöt ja toimintakyky -osaston osastopäällikkö ratkaisee 35 §:ssä mainittujen asioi-
den lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) valtion talousarvioon sisältyvän terveyden edistämisen määrärahan käyttösuunnitel-
man valmistelua ja vahvistetun käyttösuunnitelman toimeenpanoa;

2) rahapelien tuotoista terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen myönnetty-
jen avustusten takaisinperintää; sekä

3) valtionavustuksesta eräisiin julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle covid-19-epi-
demiasta vuonna 2021 aiheutuviin kustannuksiin annetun valtioneuvoston asetuksen
(860/2021) mukaisia avustuksia sekä valtionavustuksesta eräisiin julkiselle sosiaali- ja
terveydenhuollolle covid-19-epidemiasta vuonna 2022 aiheutuviin lisäkustannuksiin an-
netun valtioneuvoston asetuksen (844/2022) mukaisia avustuksia.

————
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2022.
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