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Oikeusministeriö asetti 20.12.2010 työryhmän selvittämään mahdollisuuksia sisäl-
lyttää kansainvälisen yksikön tehtävät ja resurssit ministeriön muiden osastojen ja 
yksiköiden tehtäviin ja resursseihin. Työryhmän tehtävänä oli kartoittaa ministeriön 
vastuulla olevien kansainvälisten tehtävien hoitaminen sekä selvittää mahdollisuu-
det integroida kansainvälisen oikeusavun ja elatusavun tehtävät oikeushallinto-
osaston tehtäviin ja sijoittaa yksikön muut tehtävät ministeriön muille osastoille tai 
yksiköille. Työryhmän tuli tehdä esitys valitusta kehittämisvaihtoehdosta sekä re-
surssien kohdentamisesta ja määrästä. Näiden ohella työryhmän tuli tarvittaessa 
laatia tekemälleen esitykselle toimeenpanosuunnitelma sekä esitykset hallinnolli-
sista muutoksista. 
 
Työryhmä on suorittanut tehtävänsä toimeksiannon mukaisesti ja ehdottaa, että 
kansainvälisen oikeusavun sekä Kiina-, Venäjä- ja siviilikriisinhallintayhteistyön 
tehtävät sijoitetaan oikeushallinto-osastoon. Lisäksi ehdotetaan, että korruption 
vastaisen työn ja terrorismin torjunnan koordinaatio vastuutetaan kriminaalipoliitti-
selle osastolle.  
 
Työryhmä ehdottaa, että ministeriön kansainvälisen toiminnan kokonaisohjauksen 
ja -johtamisen edellytyksiä vahvistetaan nykyisestä ja vastuutetaan ministeriön 
organisaatio kansainvälisiin tehtäviin läpäisyperiaatteen mukaisesti. Tämä edellyt-
tää mm. toimivien koordinaatio- ja yhteistyömenettelyiden kehittämistä. Lisäksi 
kansainvälisten tehtävien hoitamisesta tulisi laatia lähivuosina operatiivinen stra-
tegia (suunnitelma), jossa ohjaus- ja koordinaatiovastuut täsmennetään. 
 
Jatkovalmistelussa tulee päättää tehtäväjaosta koskien mm. EU-ulkosuhde- ja -
laajentumisasioita sekä EU-rahoitusinstrumentteja sekä toisaalta pohjoismaisen ja 
Baltia-yhteistyön sekä lähialue- ja itäyhteistyön koordinaatiota. 
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1 Toimeksianto 
 
Oikeusministeriö asetti 20.12.2010 työryhmän selvittämään mahdollisuuksia sisällyttää 
kansainvälisen yksikön tehtävät ja resurssit ministeriön muiden osastojen ja yksiköiden 
tehtäviin ja resursseihin. Tämä on työryhmän loppuraportti.  
 
Työryhmän asettamisen taustalla olivat toisaalta muutokset kansainvälisessä toimin-
taympäristössä ja toisaalta oikeusministeriölle kuuluvien kansainvälisten asioiden li-
sääntyminen ja sisällön muuttuminen. Myös oikeusministeriön niukka resurssitilanne ja 
tuottavuusvelvoitteet perustelivat kansainvälisten tehtävien kokonaisuuden tarkastelua, 
samoin kuin jotkin viitteet siitä, etteivät tehtävä- ja vastuujaot kansainvälisten asioiden 
hoitamisessa ole täysin selkeät.  
 
Työryhmän tehtävänä oli kartoittaa ministeriön vastuulla olevien kansainvälisten tehtä-
vien hoitaminen sekä selvittää mahdollisuudet integroida kansainvälisen oikeusavun ja 
elatusavun tehtävät oikeushallinto-osaston tehtäviin ja sijoittaa yksikön muut tehtävät 
ministeriön muille osastoille tai yksiköille. Työryhmän tuli tehdä esitys valitusta kehit-
tämisvaihtoehdosta sekä resurssien kohdentamisesta ja määrästä. Näiden ohella työryh-
män tuli tarvittaessa laatia tekemälleen esitykselle toimeenpanosuunnitelma sekä esityk-
set hallinnollisista muutoksista. 
 
 
2 Työryhmän työskentely 
 
Työryhmä kokoontui kuusi kertaa. Kansainvälisen yksikön henkilöstölle järjestettiin 
kolme henkilöstötilaisuutta, jossa keskusteltiin työryhmän työstä ja sen mahdollisesti 
mukanaan tuomista muutoksista.  
 
Työryhmä kokosi tietoa kansainvälisestä yksiköstä sekä oikeusministeriön osastoilta ja 
erillisyksiköistä. Lisäksi pyydettiin lausuntoja yhteensä kymmeneltä keskeiseltä yhteis-
työtaholta. Niistä seitsemältä saatiin vastaus.  
 
Lisäksi vertailutietoa pyydettiin yhteensä viidestä ministeriöstä sekä pohjoismaisista 
oikeusministeriöistä. Vastauksia saatiin neljästä ministeriöstä ja vain yhdestä pohjois-
maisesta oikeusministeriöstä. 
 
Työryhmän kokousten pöytäkirjat julkaistiin oikeusministeriön intranetissä ja lisäksi ne 
olivat nähtävillä koko henkilöstölle näkyvällä J-asemalla, samoin kuin työryhmän luon-
nosversiot loppuraportista ja sen liitteistä. 
 
 
3 Tausta 
 
Seuraavaksi taustoitetaan nykytilaa kuvaamalla kansainvälisten asioiden kehitystä oike-
usministeriön sektorilla viiden kehityskulun muodossa. Tämän jälkeen kuvataan lyhyes-
ti, miten kansainvälisten asioiden hoitaminen on oikeusministeriössä organisoitu. 
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3.1 Kansainvälisten asioiden kehitys oikeusministeriön sektorilla 
 
Oikeusministeriössä hoidettuihin perinteisiin kansainvälisiin tehtäviin on kuulunut kan-
sainvälinen oikeusapu siviili- ja rikosasioissa sekä vierailujen järjestäminen. 
 
Tämä perinteinen toimintakenttä on olennaisesti muuttumassa eikä muutosten vaikutus-
ta ministeriön kansainvälisiä tehtäviä koskevaan työnjakoon ole systemaattisesti selvi-
tetty. Samalla kun kansainvälinen oikeusapu on laajentunut ja monialaistunut, perintei-
nen protokollan mukainen vierailujen järjestäminen on tullut osaksi strategista kansain-
välisten suhteiden hoitoa. Näiden perinteisten tehtävien rinnalle on tullut yhteistyö-
hankkeiden suunnittelu ja toteutus sekä – erityisesti Euroopan unionin (EU:n) jäsenyy-
den myötä – muita operatiivisia tehtäviä. Nämä muutokset on syytä tunnistaa ja analy-
soida, koska muutokset asettavat haasteita mm. oikeusministeriön ohjaus- ja johtamis-
järjestelmille. 
 
Kehityksen taustalla on monta tekijää, joista tärkein on oikeuspolitiikan kansainvälis-
tyminen. Vielä 1900-luvun alussa oikeuspolitiikka oli miltei puhtaasti kansallista ja ter-
ritoriaalista. Oikeusavun antaminen oli osa kansainvälistä kohteliaisuutta ja siitä voitiin 
kieltäytyä monin erilaisin perustein. Valtioiden välisiä oikeudellisia yhteyksiä hoidettiin 
vain diplomaattien välityksellä. Oikeusjärjestelmän ja oikeushallinnon kehittämistä 
määräsivät lähes yksinomaan kansalliset intressit.  
 
Tilanteen muuttumista 1900-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa voidaan kuvata viidellä 
kehityskululla. 
 
 
3.1.1 Yhteistyön laajentuminen ja syventyminen 
 
Merkittävin muutos kansainvälisessä yhteistyössä on tapahtunut Suomen liittyessä 
EU:hun. EU-jäsenyyden myötä kansainvälisten asioiden määrä ja asiantuntemuksen 
tarve on lisääntynyt valtavasti. Osallistuminen EU-yhteistyöhön on tullut osaksi monen 
aikaisemmin kansallisiin asioihin suuntautuneen virkamiehen arkipäivää. 
 
Haagin kansainvälinen yksityisoikeuden konferenssi, Euroopan neuvosto (EN) ja Yh-
distyneet kansakunnat (YK) ovat esimerkkejä järjestöistä, joiden jäsenvaltiot ovat neu-
votelleet monenkeskisistä sopimuksista sekä sopineet muistakin yhteistyön muodoista. 
Yhteistyötä tapahtuu niin lainvalmistelun tasolla kuin viranomaisten kesken ja se kattaa 
lähes kaikki oikeudelliset kysymykset. Lisäksi leimallista on, että osan kansainvälisistä 
sopimuksista (kuten lasten oikeuksia koskeva yleissopimus) on ratifioinut tai niihin on 
liittynyt lähes jokainen YK:n jäsenvaltio. 
 
 
3.1.2 Rakenteiden monimutkaistuminen 
 
Kansainvälistä oikeuspolitiikkaa ohjaavat tai siihen vaikuttavat monet hallitusten väliset 
sekä hallituksista riippumattomat järjestöt sekä yhteistyörakenteet. Sen lisäksi, että 
Suomi on EU:n jäsen, se on mukana esimerkiksi Haagin konferenssin, YK:n, EN:n ja 
Pohjoismaiden neuvoston toiminnassa sekä lukuisissa järjestöissä. Eri foorumeilla kes-
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kusteltavat aiheet saattavat erota toisistaan ja päätökset voivat saada erilaisia painotuk-
sia tai olla jopa ristiriitaisia keskenään. 
 
Uutena piirteenä on operatiivista yhteistyötä ja sen tehostamista varten kehitetyt raken-
teet, joilla sovitaan viranomaisten yhteistyön suuntaviivoista ja koordinaatiosta. 
 
 
3.1.3 Siirtyminen sopimuspohjaiseen ja oikeudellisesti sitovaan yhteistyöhön 
 
Oikeuspolitiikan ollessa kansallista ja territoriaalista kansainvälinen yhteistyö perustui 
pitkälti julistuksiin, suosituksiin ja vastaaviin ei-sitoviin asiakirjoihin. Silloinkin kun 
neuvoteltiin yleissopimuksista, niiden velvoitteita pehmennettiin monenlaisin varaumin 
ja selitysmahdollisuuksin. Nyt pehmeiden instrumenttien rinnalle on selkeästi tulossa 
oikeudellisesti yhä sitovampia kansainvälisiä sopimuksia. Euroopassa muutos on ollut 
mahdollinen kylmän sodan päätyttyä. Poliittisesta integraatiosta johtuva kehitys on ollut 
kaikkein selkeintä EU:ssa, jossa käytössä ovat nykyään lähes yksinomaan sitovat lain-
säädäntöinstrumentit, direktiivit ja asetukset. Vastaavaa kehitystä on kuitenkin tapahtu-
nut myös esimerkiksi EN:ssa, Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssissa ja 
YK:ssa, joissa pääpaino on nykyisin aiempaa tehokkaampien sopimusten neuvottelemi-
sessa ja niiden tehokkaassa täytäntöönpanossa. 
 
 
3.1.4 Siirtyminen kohti johdonmukaista kansainvälistä oikeuspolitiikkaa 
 
Alun perin kansainvälinen yhteistyö oli tapauskohtaista, rajoittuen yksittäiseen oikeus-
tapaukseen tai sitä läheisesti muistuttaviin tilanteisiin. Myös ensimmäiset kansainväliset 
yleissopimukset olivat suhteellisen suppeita. Nykyisin oikeudelliset ongelmat halutaan 
nähdä osana laajempaa kokonaisuutta, jota varten kehitetään erilaisia toimintaohjelmia 
tai laajempia kokonaissopimuksia. Uudelle kehitykselle pyritään antamaan strategisia 
kehyksiä, kuten vastavuoroinen tunnustaminen ja erilaiset seurantamekanismit.  
 
 
3.1.5 Oikeudellisen yhteistyön muutoksia 
 
Oikeudellisen yhteistyön perustuessa kansainväliseen kohteliaisuuteen yksittäiset oike-
ustapaukset saattoivat hiertää valtioiden välejä, mutta valtiollisen suvereenisuuden peri-
aate antoi oikeutuksen vaikeillekin ratkaisuille. Yhteistyön tehostuminen ja ratkaisujen 
oikeudellistuminen on lisännyt arvattavuutta ja läpinäkyvyyttä. Oikeudellisessa yhteis-
työssä on siirrytty siihen, että päätöksenteko on keskitetty oikeusviranomaisille. Tällöin 
poliittisesta vaikuttamisesta yksittäisten oikeusapuasioiden ratkaisussa pyritään eroon. 
Tästä huolimatta myös oikeusviranomaiset kokevat sekä sopimusneuvotteluissa että 
sopimusten täytäntöönpanossa tilanteita, joissa toinen osapuoli pyrkii painostamaan 
tiettyihin ratkaisuihin. 
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3.2 Kansainvälisten asioiden organisointi oikeusministeriössä 
 
Vuonna 1988 oikeusministeriön työryhmä pohti kansainvälisen oikeudenhoidon alaan 
kuuluvien tehtävien hoitamista oikeusministeriössä. Alun perin niitä hoidettiin oikeus-
hallinto-osastolla, mutta yleisen osaston perustamisen yhteydessä 1990-luvun alussa ne 
siirrettiin viimeksi mainittuun. Vuosina 1998–2000 toimi lisäksi erillinen oikeusyhteis-
työn yksikkö. Maaliskuussa 2000 ministeriön kansainvälisiä asioita varten perustettiin 
erillinen kansainvälinen yksikkö. Tämän ohella kukin osasto huolehtii toimialaansa liit-
tyvistä EU-asioista ja muusta kansainvälisestä yhteistyöstä. 
 
Vuonna 2007 keskitettiin kansainvälisessä yksikössä hoidettuja EU-koordinaatio-
tehtäviä lainvalmisteluosastoon, jotta koordinointityö tapahtuisi mahdollisimman lähellä 
substanssivalmistelua. Eurooppaoikeuden yksikköön siirrettiin oikeus- ja sisäasioiden 
neuvoston koordinaatio ja näitä tehtäviä vastaavat henkilöstöresurssit. Poliisiyhteistyötä 
ja oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa käsittelevän koordinaatiokomitean (nykyisin 
CATS) edustus ja valmistelu siirrettiin rikos- ja prosessioikeuden yksikköön.  
 
Kansainvälisessä yksikössä hoidetaan edelleen useita EU-tehtäviä, kuten EU:n laajen-
tuminen, OSA-ulkosuhteet, työryhmistä Genval, Jaiex ja Cosi sekä EU:n rahoitusohjel-
mat.  EU:n operationaalisessa yhteistyössä päätöksentekoa on siirretty tuomioistuimille 
ja syyttäjille. Kansainvälisellä yksiköllä on edelleen mm. yhteydenpidon helpottamiseen 
liittyviä yhteistyöverkosto- ja muita keskusviranomaistehtäviä. 
 
Vuoden 2011 alusta voimaan tulleen lain mukaisesti kansainväliset elatusapuasiat ovat 
siirtyneet ulkoasiainministeriöstä oikeusministeriön kansainväliseen yksikköön. 
 
 
4 Oikeusministeriön vastuulla olevat kansainväliset asiat  
 
Työryhmän toimeksiannon mukaisesti työryhmän tehtävänä on kartoittaa ministeriön 
vastuulla olevien kansainvälisten tehtävien hoitaminen, lukuun ottamatta EU-
lainsäädäntöasioita. 
 
Työryhmä jättää näin ollen tarkastelun ulkopuolelle vuonna 2006 tarkastelun piirissä 
olleet lainsäädännön EU-koordinaatioon liittyvät tehtävät. Tästä poiketen taulukossa 1 
esitettyihin työmääräarvioihin on sisällytetty myös EU-lainsäädäntöasioihin käytetty 
työaika. Taulukossa kuvataan yleisellä tasolla kansainvälisten asioiden työllistävyyttä 
oikeusministeriön osastoilla sekä demokratia- ja kieliasioiden yksikössä ja kansainväli-
sen yksikössä. Muissa oikeusministeriön erillisyksiköissä kansainvälisiä tehtäviä on 
erittäin vähän. Matkapäivien määrä on kansainvälisen yksikön osalta kuvattu henkilöta-
solla liitteessä 2. 
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Taulukko 1. EU- ja kansainvälisten tehtävien edellyttämä työaika-arvio henkilötyövuosina ja 
tehtävien työllistävyys sekä ulkomaan matka(arki)päivät vuonna 2010 
 
    Henkilö-

työvuosi-
kertymä 
31.12.201
0 

EU- ja 
KV-
tehtävien 
edellyt-
tämä 
työaika  
(htv-
arvio) 

EU- ja 
KV-
tehtäviin 
käytetyn 
työajan 
osuus  
kokonais-
työajasta 
(%) 

Ulkomaan 
matka-
päiviä  
v. 2010 

Matkus-
tajien lkm  
v. 2010 

Matka-
päiviä / 
matkusta-
ja 

DKY   16,2 1,5 9 % 53 12 4
KVY   12,9  13 100 % 218 *13 17
LAVO yht. 83,4 27 32 % 403 42 10
  RPY 18,8 9 48 % 170 10 17 
  YOY 16,7 4–8 24–48 % 121 11 11 
  JOY 19,6 1,5 8 % 39 8 5 
  EOY 12,9 11 85 % 33 8 4 
  Laintarkas-

tus 
10,3 0 0 2 2 1 

KPO 23,4 1,5 6 % 201 18 11
OHO 38,8  1  3 % 118 14 8
YHTEENSÄ 174,7 43,5  993 99 10
 
* KVY hoitaa lisäksi lukuisten ulkopuolisten matka-asioita  
 
Nykytilan kuvauksen jaottelu perustuu oikeusministeriön hallinnonalan tulevaisuuskat-
sauksessa 2010 esitettyihin strategia-alueisiin. Kunkin osa-alueen osalta kuvataan ylei-
sellä tasolla siihen liittyvät kansainväliset tehtävät, niiden vastuutahot oikeusministeri-
össä sekä mahdolliset lähitulevaisuuden kehityssuunnat.  
 
Työryhmä on työnsä aikana koonnut tarkempaa tietoa oikeusministeriön kansainvälisis-
tä tehtävistä, niiden vastuuhenkilöistä, työn luonteesta sekä esille tulleista kehittämistar-
peista. Koontityötä on tarpeen jatkaa. Pohjataulukko on viety oikeusministeriön yhtei-
selle J-asemalle.  
 
 
4.1 Kansainvälisen toiminnan strateginen suunnittelu ja johtaminen 
 
Kansainvälisen toiminnan strategisen suunnittelun ja johtamisen tavoitteena on aktiivi-
nen osallistuminen erityisesti Euroopan oikeudelliseen kehittämiseen ja rajat ylittävän 
oikeusturvan parantamiseen.  
 
Oikeusministeriön toimintaa määrittelevät lainsäädäntö, hallitusohjelma, EU:ssa tehdyt 
lainsäädäntöaloitteet ja muut jäsenvaltioille asetetut velvoitteet, kansainväliset sopimuk-
set, valtioneuvoston toiminta-ohjelmat, ulkoasiainministeriön linjaukset sekä osaltaan 
myös ajankohtaiset asiat. Oikeusministeriö ei ole viime vuosina laatinut tai päivittänyt 
erillistä kansainvälisten asioiden strategiaa lukuun ottamatta Venäjä-strategiaa, joka on 
voimassa 2009–2015. 
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Kansainvälinen toiminta koostuu strategisten linjausten tekemisestä, kansainvälisestä 
sopimusvalmistelusta ja seurannasta sekä korkean tason kokouksiin osallistumisesta ja 
niiden valmistelusta. Päävastuu strategisesta suunnittelusta ja johtamisesta on ministeri-
ön johdon ohella linjaorganisaatiossa eri osastoilla ja yksiköillä. 
 
Valtioneuvoston tasolla on hyväksytty vuonna 2009 Venäjä-toimintaohjelma ja lisäksi 
hallitusohjelmassa tavoitteeksi on asetettu, että Suomi kehittää aktiivisia, laaja-alaisia ja 
monentasoisia kahdenvälisiä suhteita Venäjän kanssa, toimii aktiivisesti EU:n Venäjä-
politiikan kehittämisessä sekä tukee Venäjän integroitumista kansainväliseen sopimus-
järjestelmään. Kiina-yhteistyötä määrittelee ulkoasiainministeriön vuonna 2010 julkai-
sema koko valtioneuvostoa koskeva Suomen Kiina-toimintaohjelma. 
 
Lähialueyhteistyöhön kohdistuu muutospaineita ja Suomi pohtii parhaillaan linjaustaan 
uudelle hallituskaudelle.  
 
Siviilikriisinhallintaan liittyvää toimintaa ohjaa valtioneuvoston siviilikriisinhallintastra-
tegia vuodelta 2008 sekä kokonaisvaltainen kriisinhallintastrategia vuodelta 2009. 
 
 
4.2 Ihmisoikeudet ja kansanvalta 
 
Ihmisoikeuksiin ja kansanvaltaan liittyvän kansainvälisen toiminnan tavoitteena on ih-
mis- ja perusoikeuksien sekä demokratian vahvistaminen kansainvälisenä yhteistyönä 
erityisesti lähialueella. 
 
EU:n Tukholman ohjelmassa on määritelty tavoitteeksi ihmisoikeuksien edistäminen ja 
toisaalta nykyisessä hallitusohjelmassa tavoitteeksi on asetettu, että Suomi edistää ih-
misoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumista kaikkialla maail-
massa.  
 
Oikeusministeriössä ihmisoikeuksiin ja kansanvaltaan liittyvä kansainvälinen toiminta 
käsittää ensinnäkin YK:n ja EN:n kidutuksen vastaiseen työhön sekä kansainvälisten 
sopimusten seurantaan osallistumisen. Tämän ohella osallistutaan perus- ja ihmisoike-
uksien toteutumisen edistämiseen. Vastuu näiden osalta on jakautunut kriminaalipoliitti-
sen osaston, kansainvälisen yksikön, demokratia- ja kieliasioiden yksikön ja lainvalmis-
teluosaston välille. Demokratia- ja kieliasioiden yksikkö osallistuu myös vaali-, kieli- ja 
demokratia-asioiden kansainväliseen verkostotyöhön sekä mm. vaalien tarkkailuun ul-
komailla. Lisäksi demokratia- ja kieliasioiden yksikkö sekä lainvalmisteluosasto vastaa-
vat pohjoismaisen saamelaissopimuksen valmistelusta. Muilta osin saamelaisasiat kuu-
luvat hallintoyksikölle. 
 
 
4.3 Oikeusturva 
 
Oikeusturvaan liittyvän kansainvälisen toiminnan tavoitteena on oikeusvaltioperiaatteen 
ja hyvän hallinnon edistäminen lähialueella ja strategisissa kumppanimaissa.  
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Oikeusministeriössä oikeusturvaan liittyvä kansainvälinen toiminta käsittää ensinnäkin 
hallinnonalan siviilikriisinhallinnan kehittämisen ja koordinoinnin sekä osallistumisen 
kansainväliseen siviilikriisinhallintatyöhön. Siviilikriisinhallinta perustuu lakiin 
(1287/2004) siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan sekä valtioneuvoston 
2008 hyväksymään siviilikriisinhallintastrategiaan. Turvallisuuspoliittisessa selonteossa 
sekä valtioneuvoston kokonaisvaltaisessa kriisinhallintastrategiassa vuodelta 2009 tode-
taan, että kansallisia valmiuksia on parannettava ja siviilikriisinhallintaan osallistuvien 
asiantuntijoiden määrää on lisättävä. Erityisesti painotetaan poliisi-, oikeusvaltio-, ja 
rajaturvallisuusasiantuntemusta. Oikeusministeriön työskentelyä ohjaa lisäksi hallitus-
ohjelman viittaus Suomen osallistumisen laajentamiseen siviilikriisinhallinnassa sekä 
siihen, että Suomi pyrkii antamaan merkittävän panoksen kansainväliseen kriisinhallin-
tayhteistyöhön. Tämän ohella ulkoasiainministeriö on laatinut Suomelle kokonaisvaltai-
nen siviilikriisinhallintaohjelman. Päävastuu siviilikriisinhallinnan kehittämisestä on 
kansainvälisessä yksikössä, mutta myös oikeushallinto-osasto osallistuu työhön.  
 
Oikeusministeriössä tehtävän kansainvälisen työn painopisteiden määrittelyyn vaikutta-
vat osaltaan esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen antamat tuomiot Suomen 
oikeudenkäynneissä tapahtuneista viivästyksistä. Lainvalmisteluosasto laatii lausuntoja 
ihmisoikeustuomioistuimessa vireillä olevista asioista. 
 
Edellä mainitun lisäksi oikeusturvaan liittyvää kansainvälistä työtä tehdään oikeushal-
linto-osastolla osallistumalla oikeushallinnon, tuomioistuinlaitoksen ja oikeusavun kan-
sainväliseen kehittämistyöhön. 
 
Oman osansa kansainvälisestä toiminnasta oikeusturvan sektorilla käsittää oikeushallin-
to-osaston koulutusyksikön toimiminen osana tuomarikoulutusverkostoja, ulkomaisesta 
koulutuksesta ja tuomari- ja syyttäjävaihdosta huolehtiminen, pohjoismaisen virkamies-
vaihdon hoitaminen sekä päivittäinen yhteistyö pohjoismaisten tuomioistuinvirastojen, 
niiden koulutusyksikköjen ja eurooppalaisten koulutusyksikköjen ja tuomarikoulujen 
kanssa. Lisäksi koulutusyksikkö järjestää koulutusta EU-oikeudesta, Euroopan oikeu-
dellisesta yhteistyöstä ja sen eri instrumenteista sekä muista kansainvälisistä asioista 
yhteistyössä EJTN:n ja kansainvälisen yksikön kanssa. Yksikkö myös osallistuu kan-
sainvälisiin hankkeisiin ja projekteihin.  
 
Oikeusministeriö pyrkii työllään kehittämään mm. oikeuden saatavuutta, oikeusapua, 
täytäntöönpanoa ja sovittelua Venäjällä ja Kiinassa. Päävastuu Venäjä- ja Kiina-
yhteistyöstä on kansainvälisellä yksiköllä, mutta sitä tehdään yhteistyössä oikeushallin-
to-osaston ja hallinnonalan kanssa. 
 
 
4.4 Kriminaalipolitiikka 
 
Kriminaalipolitiikkaan liittyvän kansainvälisen toiminnan tavoitteina ovat rikosoikeu-
dellisen vastuun toteutuminen rajat ylittävissä tapauksissa, laaja-alainen kriminaalipoli-
tiikka sekä turvallinen ympäristö erityisesti lähialueella. 
 
Kriminaalipolitiikan osa-alue voidaan jakaa edelleen kahteen osaan, kriminaalipoliitti-
seen yhteistyöhön ja rikosoikeudelliseen yhteistyöhön. 
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4.4.1 Kriminaalipoliittinen yhteistyö  
 
Kansainvälisen kriminaalipoliittisen yhteistyön tavoitteena on kansainvälisten suositus-
ten, standardien ja normien laatiminen, hyvien käytänteiden kehittäminen sekä krimino-
logisen tutkimuksen ja sen hyödyntämisen edistäminen. 
 
Kriminaalipoliittinen osasto ja kansainvälinen yksikkö osallistuvat YK:n kriminaalipo-
liittiseen yhteistyöhön. Lisäksi kriminaalipoliittinen osasto pyrkii edistämään krimino-
logista tutkimusta ja sen hyödyntämistä.  
 
Oikeusministeriö tekee kriminaalipoliittista yhteistyötä erityisesti Venäjän ja Kiinan 
kanssa. Venäjä- ja Kiina-yhteistyön avulla pyritään edistämään rikoksentorjuntaan, van-
keinhoitoon ja yhdyskuntaseuraamukseen liittyviä toimintatapoja. Päävastuu Venäjä- ja 
Kiina-yhteistyöstä on kansainvälisellä yksiköllä, mutta yhteistyötä tehdään kriminaali-
poliittisen osaston sekä Rikosseuraamuslaitoksen kanssa. 
 
 
4.4.2 Rikosoikeudellinen yhteistyö 
 
Kansainvälinen rikosoikeudellinen yhteistyö liittyy läheisesti kansainväliseen kriminaa-
lipolitiikkaan ja sen tavoitteisiin. Sillä pyritään ensinnäkin tehostamaan viranomaisten 
välistä yhteistyötä rikosasian käsittelyn eri vaiheissa (esitutkinta, syyteharkinta- ja oi-
keudenkäyntivaihe, rangaistusten täytäntöönpano). Tämä yhteistyö käsittää kansainväli-
sen rikosoikeusavun, rikoksen johdosta tapahtuvan luovuttamisen sekä yhteistyön ran-
gaistusten täytäntöönpanossa. Toiseksi rikosoikeudelliseen yhteistyöhön kuuluu erilais-
ten kansainvälisen rikollisuuden ilmenemismuotojen vastainen toiminta kriminalisointi-
velvoitteineen.   
 
Rikosoikeudellinen yhteistyö käsittää sekä kansainvälisten yhteistyöinstrumenttien val-
mistelun että niiden soveltamisen käytännössä. Vastuu kansainvälistä rikosoikeudellista 
yhteistyötä koskevan lainsäädännön valmistelusta on pääosin lainvalmisteluosastolla. 
Kansainvälisellä yksiköllä on sopimusten seurantaan ja oikeusviranomaisten yhteyden-
pidon helpottamiseen liittyviä tehtäviä, ja pääasiassa suhteessa EU:n ulkopuolisiin val-
tioihin myös operationaalisia keskusviranomaistehtäviä. 
 
EU:n Tukholman ohjelmassa huomiota kiinnitetään mm. terrorismiin, järjestäytynee-
seen rikollisuuteen, ihmiskauppaan, ihmisten salakuljetukseen ja korruptioon. Oikeus-
ministeriön rikosoikeudellinen yhteistyö käsittää kaikki edellä mainitut. 
 
Oikeusministeriö osallistuu osaltaan korruption torjuntaan niin EU:ssa, EN:ssa 
(GRECO), YK:ssä (UNCAC) kuin OECD:ssäkin. Tehtäväkenttä käsittää sopimusten 
seuraamista, valvontaa ja implementointia sekä maatarkastuksiin osallistumista. Vastuu 
korruptioasioissa on jakautunut kansainväliseen yksikön ja kriminaalipoliittisen osaston 
välillä. Lainvalmisteluosasto osallistuu korruptiota koskevien lainsäädäntöinstrumentti-
en valmisteluun. Lisäksi Suomessa toimii korruptionvastainen yhteistyöverkosto, jonka 
puheenjohtajana toimii kansainvälisen yksikön johtaja ja sihteerinä kriminaalipoliittisen 
osaston suunnittelija. Oikeusministeriö pyrkii työllään edistämään korruption torjuntaa 
Venäjällä ja Kiinassa sekä torjumaan korruption ilmenemistä rajat ylittävissä asioissa.  
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Oikeusministeriö osallistuu järjestäytynyttä rikollisuutta koskevaan oikeudelliseen yh-
teistyöhön Venäjän kanssa yhdessä sisäasiainministeriön ja sen alaisten virastojen sekä 
Valtakunnansyyttäjänviraston kanssa mm. huumausainetorjunnassa. Lisäksi kansainvä-
linen yksikkö osallistuu kansainvälistä järjestäytynyttä rikollisuutta koskevan YK:n so-
pimuksen täytäntöönpanon seuraamiseen.  
 
Rikoksentorjuntaan liittyen tehdään pohjoismaista yhteistyötä ja vastuu tästä on krimi-
naalipoliittisen osaston rikoksentorjuntayksiköllä. Lisäksi kansainvälinen yksikkö osal-
listuu EN:n rikosten ennalta ehkäisevää ja rikollisuutta kontrolloivaan työhön (CDPC). 
Terrorismiin liittyvät tehtävät ovat lisääntymässä. Tällä hetkellä terrorismin vastaisen 
komitean työhön osallistutaan lainvalmisteluosastolta.  
 
Lainvalmisteluosasto osallistuu lisäksi mm. EN:n tietoverkkorikos -yleissopimuskomi-
tean (T-CY) ja naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaa käsittelevään työhön 
(CAHVIO) sekä pohjoismaiseen yhteistyöhön.  
 
Oikeusministeriön kansainvälinen yksikkö on toiminut koollekutsujana kansainvälisten 
rikosasioiden (KARI) työryhmässä. Työryhmän työ on ollut tauolla. Työryhmän pu-
heenjohtajuus on ollut kansainvälisessä yksikössä ja varapuheenjohtajuus lainvalmiste-
luosastolla. Lisäksi työryhmässä on ollut edustus Valtakunnansyyttäjänvirastosta, kes-
kusrikospoliisista, tullihallituksesta, Rajavartiolaitoksesta, oikeusministeriön kriminaa-
lipoliittiselta osastolta ja Helsingin käräjäoikeudesta. 
 
 
4.5 Arjen oikeussuhteet  
 
Arjen oikeussuhteisiin liittyvän kansainvälisen toiminnan tavoitteena on parantaa kansa-
laisten oikeuksien toteutumista rajat ylittävissä tapauksissa, erityisesti perhe- ja lapsi-
asioissa. 
 
Oikeusministeriössä arjen oikeussuhteisiin liittyviä tehtäviä ovat yksityis-, kauppa-, 
perhe- ja perintöoikeuteen sekä tietosuojaan liittyvien sopimusten valmistelu ja seuranta 
sekä erilaisiin yhteistyöverkostoihin osallistuminen. Yhteistyötä tehdään niin EU:ssa 
kuin YK:ssa, EN:ssä ja Haagin konferenssissa. Päävastuu näiden osalta on lainvalmiste-
luosastolla. 
 
Oikeusministeriö tekee yhteistyötä Venäjän ja Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden 
konferenssin kanssa Venäjän liittymiseksi jäljellä oleviin Haagin sopimuksiin (lapsi-
kaappaus, elatusapu, lastensuojelu). Päävastuu tästä yhteistyöstä on kansainvälisellä 
yksiköllä. 
 
 
4.6 Säädöspolitiikka 
 
Säädösvalmistelun kehittämiseen liittyy useita kansainvälisiä tehtäviä. EU:ssa toimii 
paremman sääntelyn asiantuntijoiden ryhmä. Lisäksi OECD:ssä toimii säädöspolitiikan 
komitea. Päävastuu säädösvalmistelun kehittämisestä on lainvalmisteluosaston ylijohta-
jalla ja osaston johdon tuella. 
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Kansainvälistä säädösvalmistelua tehdään kaikilla oikeusministeriön sektoreilla. Tältä 
osin vastuu kansainvälisten sopimusten ja muiden lainsäädäntöinstrumenttien valmiste-
lusta on pääosin lainvalmisteluosastolla. Tietyissä asioissa vastuu on myös kriminaali-
poliittisella osastolla. 
 
 
4.7 Operatiivinen oikeudenhoito 
 
Operatiiviseen oikeudenhoitoon liittyvän kansainvälisen toiminnan tavoitteena on teho-
kas kansainvälisten sopimusten ja velvoitteiden täyttäminen sekä keskusviranomaisen 
tehtävien hoitaminen. Suuntauksena operatiivisessa yhteistyössä on rikosoikeudellisen 
yhteistyön alalla sekä tiedoksiantojen ja todistelupyyntöjen osalta ollut siirtyminen suo-
riin yhteyksiin ja päätöksenteon siirtämiseen keskusviranomaiselta syyttäjille ja tuomio-
istuimille. EU:ssa keskusviranomaiseen turvautumista pyritään välttämään. Tämä kehi-
tyssuunta on tavoitteena myös suhteessa EU:n ulkopuolisiin valtioihin, vaikka keskusvi-
ranomaisiin edelleen turvaudutaankin.  
 
Operatiivinen oikeudenhoito voidaan jakaa kahteen osaan, rikosoikeusapuun ja siviili-
oikeusapuun ja näihin liittyen oikeusministeriölle on osoitettu useita lakisääteisiä kes-
kusviranomaistehtäviä. Näiden taustalla on useita kansainvälisiä sopimuksia (Haag, EN, 
YK, OECD). 
 
 
4.7.1 Rikosoikeusapu 
 
Rikosoikeusavun osalta oikeusministeriön kansainvälisessä yksikössä hoidetaan seuraa-
vanlaisia tehtäviä; Suomi/ulkomaa (pääasiassa EU:n ulkopuolisten valtioiden kanssa) 

- rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen 
- tuomitun siirtäminen 
- tuomitun väliaikainen siirtäminen 
- kauttakulkuluvat 
- todisteiden vastaanottaminen 
- tiedoksiannot 
- syytepyynnöt 
- video- ja puhelinkuulusteluluvat 
- lakitiedustelut / kaksoisrangaistavuusselvityspyynnöt 
- kansainvälisiä sotarikostuomioistuimia koskevat asiat 
- Euroopan oikeudelliseen verkostoon rikosasioissa (EJN) kuuluvat yhteyshen-

kilötehtävät 
 
Oikeusministeriö tekee kansainvälistä oikeudellista yhteistyötä keskusviranomaistoi-
minnan kehittämiseksi ja mm. Venäjän liittymiseksi jäljellä oleviin kansainvälistä oi-
keudellista yhteistyötä rikosasioissa koskeviin sopimuksiin (mm. videokuuleminen, 
suorat yhteydet, yhteiset tutkintaryhmät). Yhteistyötä tehdään Venäjän rikosoikeusavun 
osalta keskusviranomaisena toimivan pääsyyttäjänviraston sekä tuomitun siirtämisen 
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osalta keskusviranomaisena toimivan oikeusministeriön kanssa. Päävastuu yhteistyöstä 
on kansainvälisellä yksiköllä. 
 
 
4.7.2 Siviilioikeusapu 
 
Siviilioikeusavun osalta oikeusministeriön kansainvälisessä yksikössä hoidetaan seu-
raavanlaisia tehtäviä; Suomi/ulkomaa 

- lapsikaappaukset 
- lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat asiat 
- kansainväliset elatusapuasiat 
- lastensuojeluasiat 
- holhouksen siirtoa koskevat asiat 
- tiedoksiantopyynnöt 
- todisteiden vastaanottoa koskevat pyynnöt 
- video- ja puhelinkuulusteluluvat 
- lakitiedustelut 
- Euroopan oikeudelliseen verkostoon siviiliasioissa (EJN) kuuluvat yhteyshen-

kilö-tehtävät 
- kulttuuriesineiden maastavientiä koskevat asiat 
- oikeusministeriön päätökset kotimaisen oikeusavun myöntämiseksi ulkomaille 

(siviili- ja rikosasioissa) 
 
Oikeusministeriö tekee kansainvälistä oikeudellista yhteistyötä Venäjän liittymiseksi 
jäljellä oleviin siviilioikeudellista yhteistyötä koskeviin sopimuksiin (mm. lapsikaap-
pausasiat) sekä sopimusten tehokkaaksi toimeenpanemiseksi (mm. tiedoksianto- ja to-
disteluasiat). Päävastuu yhteistyöstä on kansainvälisellä yksiköllä. 
 
 
5 Kansainvälinen yksikkö 
 
Kuten edellä on mainittu, oikeusministeriöön on perustettu erillinen kansainvälinen yk-
sikkö vuonna 2000. Luvussa 4 esitetyistä oikeusministeriön kansainvälisistä tehtävistä 
monia hoidetaan kansainvälisessä yksikössä tai yhteistyössä sen kanssa. Työryhmän 
toimeksiantona on selvittää mahdollisuudet kansainvälisen yksikön tehtävien ja resurs-
sien sisällyttämiseksi muiden osastojen ja erillisyksiköiden tehtäviin ja resursseihin. 
Seuraavassa kuvataan tarkemmin yksikön tehtäviä sekä resurssien määrää ja jakautu-
mista eri tehtäviin. Henkilötasoiset tehtäväkuvat on esitetty liitteessä 2.  
 
 

21



5.1 Tehtävät 
 
Oikeusministeriön työjärjestyksen 27 §:n mukaan kansainvälisen yksikön tehtävänä on:  

1) seurata kansainvälistä oikeudellista yhteistyötä koskevia sopimuksia ja säädöksiä 
sekä hoitaa niiden perusteella ministeriölle keskusviranomaisena kuuluvat tehtävät; 

2) kehittää ja yhteen sovittaa hallinnonalan osallistumista siviilikriisinhallintaan; 

3) huolehtia oikeusvaltiokehityksen edistämiseen liittyvistä yhteistyöhankkeista. 

Yksikön tehtävät voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen: kansainvälisiin asioihin, EU-
asioihin ja oikeudelliseen yhteistyöhön sekä kansainväliseen oikeusapuun. Alaluvuissa 
5.1.1–5.1.2 on kuvattu lyhyesti näitä osa-alueita sekä kansainvälisen yksikön henkilö-
voimavarojen jakautumista näiden välillä. Yksikön johtajana toimii Matti Joutsen ja 
yksikön osastosihteerinä Susanna Kajander. Heidän työnsä käsittää yksikön yhteisiä 
tehtäviä, mutta varsinkin Joutsenen työpanos painottuu kansainvälisten asioiden ja EU-
asioiden hoitamiseen. 
 
 
5.1.1 Kansainväliset asiat, EU-asiat ja oikeudellinen yhteistyö 
 
Kansainväliset asiat ja eräät EU-asiat Oikeusministeriön hallinnonalaan piiriin kuu-
luvien kansainvälisten asioiden hoito sisältää perinteisten vierailujen ja kokousten jär-
jestämisen lisäksi osallistumista erilaisiin työryhmiin ja konferensseihin niin kotimaassa 
kuin ulkomailla, selvitysten tai lausuntojen ja Suomen kantojen valmistelua, neuvottelu-
ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa, projekteja, kyselyihin vastaamista, yhtey-
denpitoa kansainvälisiin sidosryhmiin sekä laajemmin oikeusministeriön kansainvälisen 
toiminnan puitteiden suunnittelua. 
 
Kotimaisissa työryhmissä keskeisin kontakti on ulkoasiainministeriö tai sisäasiainminis-
teriö. Esimerkkeinä ovat työryhmät, jotka käsittelevät Pohjoista ulottuvuutta, EU:n laa-
jentumista sekä Venäjä- tai Välimeri-asioita. Kansainvälisistä työryhmistä voidaan mai-
nita mm. EU:n neuvoston CDPC sekä yhteisarviointityöryhmä, Pohjoismaiden ministe-
rineuvoston Nordic Baltic Contact Group, GRECO ja OECD:n lahjontatyöryhmä.  
 
Oikeusministeriössä vastuu kansainvälisten asioiden hoitamisesta on hajautettu. Kan-
sainvälinen yksikkö hoitaa työjärjestyksen 27 §:n mukaisesti ministeriölle osoitettujen 
keskusviranomaistehtävien lisäksi tehtävät, jotka liittyvät hallinnonalan osallistumiseen 
siviilikriisinhallintaan sekä oikeusvaltiokehitykseen liittyvään, ennen kaikkea Venäjän 
ja Kiinan kanssa tehtävään yhteistyöhön. Muilta osin lähtökohtaisesti kukin osasto ja 
erillisyksikkö huolehtii vastuulleen kuuluvista kansainvälisistä asioista. Vastuita osasto-
jen ja yksiköiden kesken on jouduttu jakamaan myös henkilöiden tai muiden ehkä sat-
tumanvaraistenkin perusteiden mukaan. 
 
EU-asioiden koordinaatio on pääosin keskitetty lainvalmisteluosaston eurooppa-
oikeuden yksikköön. Muilta osin vastuu jakautuu yleisemmin substanssin mukaan, kui-
tenkin niin, että eräiden kysymysten (mm. korruptio, YK:n kriminaalipoliittiset asiat ja 
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EN:n rikosoikeudelliset asiat) osalta koordinaatio on pyritty keskittämään kansainväli-
seen yksikköön. Koordinaatiota on pyritty tehostamaan ainakin osittain esimerkiksi si-
ten, että oikeusministeriön nimissä lähetetylle vastaukselle selvityspyyntöön tai kyse-
lyyn on saatava ministeriön johdon hyväksyntä. 
 
Kuten aiemmin mainittiin, kansainvälisessä yksikössä hoidetaan edelleen joitakin EU-
asioita EU:n laajentumiseen, EU:n ulkosuhteisiin, EU:n rahoitusinstrumentteihin ja 
EU:n siviilikriisinhallintaan liittyen. Tarkasteluhetkellä mm. EU-Venäjä puitesopimuk-
sen neuvottelut ja itäisten naapureiden kanssa käytävät assosiaatiosopimusneuvottelut 
ovat kansainvälisen yksikön vastuulla. 
 
Oikeudellinen yhteistyö Oikeusministeriö on erityisesti 1990-luvulla ja 2000-luvun 
alussa tehnyt aktiivisesti oikeudellista viranomaisyhteistyötä Suomen lähialueen, entis-
ten Neuvostoliiton valtioiden ja Kiinan kanssa sekä osallistunut erilaisiin oikeusvaltio-
kehitystä edistäviin hankkeisiin. Näitä hankkeita on ollut muun muassa EU:n hakijaval-
tioissa (erityisesti Virossa ja muissa Baltia-maissa), Venäjällä ja Kiinassa sekä satunnai-
sesti muissakin valtioissa. 
 
Vuosina 2009 ja 2010 oikeusministeri linjasi, että Venäjä- ja Kiina-yhteistyö ovat edel-
leen ministeriön painopistealueita ja että yhteistyötä jatketaan 2000-luvulla saavutetulla 
tasolla, sekä vahvisti linjauksen, jonka mukaan projektit rahoitetaan pääasiallisesti ul-
kopuolisin varoin (Venäjä-projektit UM:n lähialuevaroin ja Kiina-projektit UM:n kehi-
tysapuvaroin). Samalla todettiin, että Venäjä-yhteistyön tulee edistää Suomen kansalli-
sia intressejä. Yhteistyö sekä Venäjän että Kiinan kanssa perustuu yhteistyösopimuksiin 
ja yhteistyöohjelmiin. Oikeusministeriöllä on oma Venäjä-strategia vuosille 2009–2015. 
 
Yhteistyö Viron ja muiden Baltia-maiden kanssa on enimmäkseen siirtynyt osaksi EU:n 
sisäistä yhteistyötä. Operatiivinen yhteistyö Viron kanssa jatkuu kuitenkin vilkkaana, 
johtuen valtioiden molemminpuolisista intresseistä. 
 
Oikeusministeriössä kansainvälinen yksikkö vastaa yllä mainittuja valtioita koskevan 
kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön (viranomaisyhteistyön ja yhteistyöhankkeiden) 
suunnittelusta, hankkeiden toteutuksen koordinaatiosta ja eräiden hankkeiden osalta 
toteutuksesta sekä yhteistyön seurannasta ja raportoinnista. Yhteistyöhankkeisiin osal-
listuu kansainvälisen yksikön virkamiesten lisäksi ministeriön eri osastojen ja yksiköi-
den virkamiehet, edustajia hallinnonalalta (erityisesti oikeushallinnosta sekä Rikosseu-
raamuslaitoksesta) sekä ulkopuolisia asiantuntijoita (mm. asianajajia ja tutkijoita). Kan-
sainvälinen yksikkö antaa myös neuvontaa Venäjä- ja Kiina-oikeusjärjestelmiä koske-
vissa kysymyksissä. 
 
Kansainvälisessä yksikössä näitä tehtäviä hoitavat: 
johtaja Matti Joutsen 
neuvotteleva virkamies Juha Keränen 
neuvotteleva virkamies Marina Venäläinen 
neuvotteleva virkamies Jussi Tikkanen 
osastosihteeri Susanna Kajander 
projektikoordinaattori Vera Kovaleva (ma. työsuhde 1.1.–31.12.2011) 
osastosihteeri Virve Koskiruoho (ma. virkasuhde 1.1.–30.6.2011)  
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5.1.2 Kansainvälinen oikeusapu  
 
Kansainvälisestä oikeusavusta vastaavalle keskusviranomaiselle kuuluu yksittäisten 
tapausten hoitaminen, mutta myös tilastointi ja raportointi, kotimaassa hallinnonalan 
ohjaus ja koulutus sekä kansainvälisten yleissopimusten toiminnan seuranta. Erityisesti 
EU:n jäsenvaltiona Suomen on hoidettava myös erilaisiin yhteistyöverkostoihin liittyvät 
tehtävät sekä kotimaiset ja ulkomaiset työryhmäedustukset EU:n, EN:n ja Haagin kon-
ferenssin puitteissa. 
 
Kansainvälisessä yksikössä hoidettavat oikeusavun tehtävät on lueteltu luvussa 4.7. 
Tehtäväkokonaisuus sisältää monentyyppistä työtä: oikeusapua, osallistumista kansain-
välisten instrumenttien laatimiseen, operatiivista toimintaa, lausuntojen ja Suomen kan-
tojen valmistelua, projekteja, kokouksia, seminaareja, koulutusta, tutkimuksia, tietojen 
vaihtoa, käytänteiden kehittämistä, vierailuja sekä yhteydenpitoa kansainvälisiin sidos-
ryhmiin.  
 
Keskusviranomaisen rooli ja tehtävät ovat muuttuneet kansainvälisessä oikeudenhoidos-
sa 

- EU-maiden välillä on siirrytty suoriin yhteyksiin toimivaltaisten viranomais-
ten kesken 

- yhteistyöjärjestelmät valtioiden kanssa ovat eriytyneet (Pohjoismaat, yleisso-
pimukset; Haagin konferenssi, EN, YK, EU-instrumentit, EU-ulkosuhdesopi-
mukset, kahdenväliset sopimukset, ei sopimusta)     

- normipohja on monimutkaistunut (samasta asiasta rinnakkaisia sopimuksia) 
- kotimaan oikeusviranomaisten ohjauksen, koulutuksen ja neuvonnan vaati-

mukset ovat kasvaneet 
- kotimaan sidosryhmäkenttä on laajentunut perinteisten lainvalvonta- ja oike-

usviranomaisten ulkopuolelle 
- kokonaiskuvan saaminen kentältä on vaikeutunut 
- parhaiden käytänteiden jakaminen sekä lomakkeiden, mallien, luetteloiden ja 

ohjeiden ajantasainen ylläpito korostuu 
- henkilöstön määrä ja osaaminen ovat kriittisiä (hallinnonalalla ja ministeriös-

sä)  
- kansainvälinen toiminta on aiempaa selvemmin yhtäältä poliittista / strategista 

(esim. yleissopimusneuvottelut) tai operatiivista (esim. toiminnan evaluointi, 
seurantakokoukset, verkostoyhteistyö) 

- toisaalta operatiivisten kokemusten hyödyntäminen ohjaa strategista päätök-
sentekoa   

- Valtioneuvoston ohjesäännön uudistuksen jälkeen vastuu kansainvälisestä 
toiminnasta on sälytetty kaikilta osin sektoriministeriöille; Ulkoasiainministe-
riö on tosin säilyttänyt hallinnollista toimivaltaa 

- poliisin toimivaltuudet monimutkaistavat yhteistyötä joissain tapauksissa  
- kansainvälisessä yhteistoiminnassa joudutaan edelleen punnitsemaan runsaasti 

tarkoituksenmukaisuusintressejä 
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Kansainvälisessä yksikössä näitä tehtäviä hoitavat: 
hallitusneuvos Hannu Taimisto  
hallitusneuvos Merja Norros 
hallitussihteeri Juhani Korhonen 
hallitussihteeri Outi Kemppainen 
hallitussihteeri Paula Ojaniemi (ma. virkasuhde 15.4.2010–14.4.2011) 
kansainvälisten asioiden sihteeri Tanja Holopainen 
kansainvälisten asioiden sihteeri Anna-Lena Halttunen 
osastosihteeri Eila Virta 
 (yhteyssyyttäjä Sirpa Väätäinen Tallinnassa) 
 
 
5.2 Resurssit 
 
Kansainvälisessä yksikössä on vuonna 2011 12 vakituisessa virassa olevaa sekä kolme 
määräaikaisessa virkasuhteessa olevaa virkamiestä. Lisäksi yksi henkilö on työsuhteessa 
yksikköön. Projektikoordinaattoria ei lasketa henkilötyövuosikertymään ja hänen palk-
kansa maksetaan ulkoministeriön rahoituksesta, jota haetaan vuosittain. Vuonna 2010 
yksikön henkilötyövuosikertymä oli 12,9 htv. Elatusaputehtävien siirron vuoksi oike-
usministeriön kansainväliseen yksikköön on 2011 perustettu kaksi kansainvälisten asi-
oiden sihteerin virkaa. Näistä ensimmäinen on täytetty 14.1. ja toinen 7.2. alkaen.  
 
Vuoden 2011 tulossopimuksessa kansainvälisen yksikön henkilötyövuosikehykseksi on 
asetettu 13,5 ja vuoden 2011 toimintamenobudjetiksi 1 080 000 €.  
 
Taulukko 2. Kansainvälisen yksikön tilinpäätöstoteumat vuosina 2008–2010 
 

 TP 2008 TP 2009 TP 2010
Palkat 807 332 868 118 957 211
Muut menot* 88 448 136 074 113 063
Tulot -7 753 -3 747
KV yhteistyö ** 54 712 62 511 44 334

 950 492 1 058 950 1 110 861
 

*Suurimpina menoerinä matkustuspalvelut, matka-päivärahat, tutkimus- ja asiantuntija-
palvelut sekä erityisesti v. 2010 käännös- ja tulkkipalvelut 
** KVY rahoittaa hallinnonalan kv-hankkeita 

 
Oikeusministeriön Venäjä-yhteistyötä rahoitetaan ulkoasiainministeriön lähialueyhteis-
työmäärärahoista. Vuoden 2010 rahoituksen määrä oli 405 700 euroa ja vuodelle 2011 
on haettu 491 400 euroa. OM kvy-toimintamenojen projekti 13:sta osoitetaan noin 10 
000–15 000 euroa Venäjä-yhteistyöhön. Ministeriön ja hallinnonalan oma työpanos 
arvioidaan karkeasti, mutta varsinaista laskennallista seurantaa ei ole. Suomen lä-
hialueyhteistyöstrategian uudistamispaineet vaikuttavat jatkossa lähialueyhteistyörahoi-
tuksen painopisteisiin ja myöntämiseen. Kokonaisvaltaisen evaluaation suosituksena on 
mm. hankkeiden erottaminen viranomaisyhteistyöstä ja erillisten rahoitusinstrumenttien 
luominen. 
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Kiinan ja Suomen välistä oikeusalan yhteistyötä rahoitetaan ulkoasiainministeriön maa- 
ja aluekohtaisesta kehitysyhteistyönmäärärahasta. Rahoituskausi on kolmivuotinen. 
Vuosina 2010–2012 rahoituksen määrä on 360 000 euroa. Määrärahan taso on pysynyt 
viime vuosina samankaltaisena ja se on ollut riittävä yhteistyön toteuttamiseen. 
 
 
6 Nykytilan arvio ja muutostarpeet 
 
Tämä työryhmäraportti ei ole oikeusministeriön kansainvälisen toiminnan kokonaissel-
vitys. Kansainvälistä toimintaa on selvitetty työssä vain siinä määrin kuin annettu tehtä-
vä edellyttää. Tämän vuoksi seuraavassa esitetään havaintoja, jotka ovat tulleet selvityk-
sen aikana esille ja työryhmän mielestä edellyttävät toimenpiteitä joko kansainvälisen 
yksikön organisaation kehittämisen yhteydessä tai myöhemmin. 
 
Nykytilan arvio aloitetaan yleisen kehityksen ja sen edellyttämien muutosten arvioinnil-
la ja tämän jälkeen siirrytään yhteistyön toimivuuden arviointiin. Alaluvussa 6.3 arvioi-
daan kansainvälisiin tehtäviin käytettyjen resurssien ja niihin hoitamiseen liittyvän 
osaamisen riittävyyttä. Lopuksi tehdään yleisellä tasolla vertailua siitä, miten eri minis-
teriöt ovat organisoineet kansainvälisten tehtäviensä hoitamisen ja minkä verran käyttä-
vät niihin resursseja. Vertailu perustuu työryhmän saamiin lausuntoihin. 
 
 
6.1 Yleinen kehitys ja sen edellyttämät muutokset 
 
Valtionhallinnossa ja erityisesti valtioneuvostossa on siirrytty noudattamaan kansainvä-
listen asioiden hoidossa nk. läpäisyperiaatetta, jonka mukaisesti luovutaan keskitetystä 
viraston tai hallinnonalan kansainvälisten suhteiden hoidosta, siihen erityisesti perehty-
neen henkilöstön avulla, ja siirrytään hoitamaan kansainväliset yhteydet substanssiyksi-
köissä, osana normaalia toimintaa. Tämä muutos on pääasiassa jo tapahtunut. Samanai-
kaisesti kansainvälinen toiminta on jatkuvasti laajentunut ja EU-yhteistyöstä tullut ko-
timaisen ja kansainvälisen toiminnan väli- tai sekamuoto. Tällaisen kehityksen seurauk-
sena tarve osallistua ja kyetä osallistumaan kansainväliseen yhteistyöhön on virkamies-
kunnassa luonnollisesti myös laajentunut. Läpäisyperiaatteen käyttöönotto ei ole kui-
tenkaan poistanut kokonaan kansainvälisten asioiden hoitoon erikoistuneiden virkamies-
ten ja organisaatioyksiköiden tarvetta ja ministeriöissä on edelleen erimuotoisia kan-
sainvälisten yksiköiden tai sihteeristöjen organisaatioita tai koordinaatiopisteitä. Toi-
saalta läpäisyperiaate lisää tarvetta kansainvälisen osaamisen lisäämiselle substanssi-
osastoilla ja -yksiköissä. 
 
Toinen kehityskulku, joka näyttää nousevan läpäisyperiaatteen mukaisen vastuun laa-
jentamisen rinnalle, on resurssien kasvaneesta niukkuudesta ja syventyvästä työnjaon 
sekä strategisen johtamisen tarpeesta nouseva horisontaalisen organisoinnin tapa, jota 
voidaan kutsua mm. läheisyysperiaatteeksi. Sen mukaisesti ministeriössä tai virastossa 
tietyn asiaryhmän tai strategia-alueen johtoelimenä voi olla yksi organisaatioyksikkö, 
jolla on päävastuu kyseisen toiminta-alueen hoidosta. Tämän mukaisesti ministeriössä-
kin voi olla useita kansainvälisen toiminnan koordinaatiopisteitä yleisjohdon ohella. 
Tätä organisointitapaa edustaa oikeusministeriön päätös keskittää EU-asioiden tehtävä-
koordinaatio koko ministeriön osalta lainvalmisteluosastoon. 
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Kolmas kehitys, joka koskee ainakin resurssien käytön kannalta merkittäviä (mm. han-
kinnat, maksut, tilat) kokonaisuuksia, on aikaisempaa syvällisemmän ohjauksen ja ta-
voitteiden luominen strategioiden avulla. Operationaaliset strategiat ovat optimointitar-
peiden myötä nousseet kokonaisstrategioiden ja politiikkapapereiden rinnalle. Työryh-
män työssä on tullut esille, että kansainvälisten oikeusapuasioiden ja kansainvälisen 
toiminnan yleiskoordinaation ohella ministeriössä on muitakin kansainvälisiin kysy-
myksiin liittyviä solmukohtia ja yhteistyökysymyksiä, joiden toimintapolitiikka ja joh-
tovastuu saattavat kaivata harkitun strategian tukea. Esimerkinomaisesti tällaiseksi voi-
daan nimetä kriminaalipolitiikka-rikoslainsäädäntökokonaisuus, joka on ministeriön 
toimialan kannalta merkittävä. Toinen vastaava kokonaisuus olisi kehittyvä demokratian 
ja kansalaisosallistumisen alue. Tarve kansainvälisten asioiden strategialle tuotiin esille 
myös työryhmän saamissa lausunnoissa oikeusministeriön alaiselta hallinnolta. 
 
Oikeusministeriössä kansainvälisen toiminnan kokonaisonnistuminen näyttää olevan 
operatiivisesta näkökulmasta hyvä, arviota strategisesta onnistumisesta ei ole tehty. Sa-
malla on kuitenkin havaittavissa, ettei kansainvälisten asioiden hoito ole strategisesti 
johdettua kuin osittain, eikä kansainvälisen toiminnan kiinteää liittymistä kehittämis-
toimintaan kotimaassa ole varmistettu. Tämä näyttää aiheuttavan toisaalta jossain mää-
rin sekä tarpeetonta itseohjautuvuutta että vastuusuhteiden epäselvyyttä ja toisaalta joi-
denkin toimintojen jäämistä ilman huomiota. Viimeksi mainittu saattaa tosin johtua niu-
koista resursseista, mutta priorisoinnit eivät kuitenkaan ole ministeriön tasolla johdettu-
ja. Työryhmän mielestä eräs tärkeimmistä esiin nousseista kehittämisalueista on kan-
sainvälisen toiminnan aikaisempaa johdonmukaisempi ja pitkäjänteisempi johtaminen 
sekä ministeriössä että osastoilla. 
 
Kansainvälisen yksikön tehtävät ovat muuttuneet sen kymmenvuotisen toimintakauden 
aikana sisällöllisesti varsin paljon. Euroopan yhteisön syventymiskehitys on johtanut 
vähitellen siihen, että oikeusapuyhteistyö tapahtuu EU-jäsenvaltioiden kesken pääosin 
suoraan viranomaisten välillä. Sama pyrkimys suoriin yhteyksiin on jossain määrin nä-
kyvissä myös muiden kuin EU-maiden toiminnassa, joskin keskitetty oikeusapu on 
edelleen pääsääntö. Suoria yhteyksiä ollaan kehittämässä myös mm. EN:n puitteissa. 
 
Kehitys EU:ssa ja erityisesti Lissabonin sopimuksen voimaantulo on toisaalta merkinnyt 
muutoksia jäsenvaltioiden ja EU:n ulkopuolisten valtioiden väliseen oikeudellisen yh-
teistyöhön sikäli, että kahdenvälisten oikeudellisten sopimusten sijaan yhteistyö toteute-
taan usein EU:n kautta. Oikeusministeriön linjauksena muutoinkin on, että kahdenväli-
siä oikeudellisia sopimuksia EU:n ulkopuolisten valtioiden kanssa pyritään välttämään, 
ja niiden sijasta kannatetaan sen selvittämistä, että valtiot liittyisivät monenvälisiin 
(esim. EN:ssä tehtyihin) sopimuksiin. Valmisteluekonomisten hyötyjen lisäksi monen-
välisellä yhteistyöllä on etunsa käytännön yhteistyössä, koska siten voidaan välttää sitä, 
että sovellettavina on lukuisia yksittäisiä sopimuksia. Näin voidaan vähentää järjestel-
män monimutkaistumista entisestään. Tämän mukaisesti yleiskehitys on, että suorille 
kahdenvälisille yleissopimuksille jää vähemmän tilaa, mutta EU:n sisällä vaikuttamista 
tarvitaan lisää ja oikeusviranomaisten kahdenvälisten suhteiden kehittämisen ja käytän-
nön yhteistyön merkitys kasvaa. Näitä toimintamuutoksia on arvioitu mm. Venäjä-
strategiatyössä. 
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Edellä olevan perusteella näyttää siltä, että keskitetyn kansainvälisen yksikön roolia 
olisi syytä pohtia uudelleen. On myös selviä merkkejä siitä, että kansainvälisen toimin-
nan jotkin osa-alueet vaativat ministeriössä kehittämistä. Kaikkiin tarvittaviin valmiste-
luihin ei ole saatu edustusta kansainvälisestä yksiköstä tai muualta oikeusministeriöstä. 
Toiminta on ollut tässä suhteessa tarpeettoman itseohjautuvaa. 
 
Työryhmän näkemyksiä: 

- Ministeriön kansainvälisten asioiden kokonaisuus on vaikeasti ohjattavissa ja 
johdettavissa. Työryhmän mielestä kokonaisjohtamista ja -ohjausta tulisi te-
hostaa laatimalla kehys- tai TTS-kauden mittainen ministeriön kansainvälisen 
toiminnan strategia tai suunnitelma, joka sisältäisi tehtäväalueen strategiset ta-
voitteet ja niiden suhteet ministeriön muun toiminnan tavoitteisiin sekä kan-
sainvälisen yhteistoiminnan johtovastuut ja koordinaatiomuodot. Strategiassa / 
suunnitelmassa otettaisiin kantaa myös resurssien käyttöön eri toimintamuo-
doissa. 

- Ministeriön kansainvälisen toiminnan vastuut hoidetaan jo nyt pääasiassa em. 
läpäisyperiaatteen mukaisesti. Joissakin asioissa (esim. terrorismin torjunta, 
korruption vastainen työ, kansainvälinen oikeusyhteistyö jne.) tehtävät ylittä-
vät osasto- ja yksikkörajat. Työryhmän mielestä läpäisyperiaatteen mukainen 
organisointi on nykytilanteessa ainoa perusvaihtoehto. Sen ohella tarvitaan 
kuitenkin myös ministeriötason johto- ja koordinaatiovastuiden määrittelyä.  

 
 
6.2 Yhteistyö  
 
Kansainvälisten tehtävien hoitamisessa tehtävää yhteistyötä arvioidaan kolmesta näkö-
kulmasta: kansainvälisen yksikön sisällä, oikeusministeriön osastojen ja erillisyksiköi-
den välillä sekä suhteessa oikeusministeriön keskeisimpiin yhteistyötahoihin. Viimeisin 
perustuu yhteistyötahoilta saatuun palautteeseen. 
 
 
6.2.1 Kansainvälisen yksikön sisäinen yhteistyö 
 
Kansainvälisessä yksikössä keskeiset toiminnot jakautuvat kansainväliseen oikeuden-
hoitoon (keskusviranomaistehtävät siviili- ja rikosasioissa) sekä laajempaan oikeudelli-
sen yhteistyön viitekehykseen. 
 
Kansainvälisen oikeudenhoidon tavoite on tehokas toiminnan järjestäminen kansainvä-
lisissä oikeusapuasioissa. Oikeudellisen yhteistyön tavoite on mm. yleissopimusten toi-
minnan seuraaminen, parhaiden käytänteiden kehittäminen, yleisten ongelmien ratkaisu 
ja sopimusperustan laajentaminen ja kehittäminen vastaamaan Suomen tarpeita kan-
sainvälistä oikeudenhoitoa koskevissa asioissa. Suomen kannalta tärkeitä oikeudellisen 
yhteistyön forumeita ovat YK ja Haagin yksityisoikeuden konferenssi, EN ja EU. Tästä 
syystä oikeudellisen yhteistyön ja kansainvälisen oikeudenhoidon tavoitteilla on yhteis-
vaikutusta (synergiaa) ja mainitut toiminnat ovat vahvasti vuorovaikutteisia sekä toisi-
aan täydentäviä.  

28



Suomi on ollut aloitteellinen EN:n ja Haagin konferenssin sopimusvaltioiden kansainvä-
lisen oikeudenhoidon kehittämisessä. Tällöin on oikeudellisen yhteistyön kehittämiseksi 
yhdistetty keskusviranomaisyhteistyö ja erilaisia kehittämishankkeita. 
 
Laajentumisasioissa OSA-lukuja koskevien kantojen valmistelu on tärkeää, samoin 
EU:ta lähentyviä valtiota (ENP) koskevat OSA-linjaukset. Näitä molempia kokonai-
suuksia hoidetaan kansainvälisessä yksikössä. Laajentumisen ja lähentymisen strategi-
oissa ehkä tällä hetkellä keskeisin huomio on korruptiokysymyksissä, joita hoidetaan 
sekä kansainvälisessä yksikössä että kriminaalipoliittisella osastolla. 
 
Korruption torjuntatyössä laajemminkin kansainvälisessä ympäristössä (YK, OECD) ja 
kahdenvälisesti (Venäjä, Kiina) on saavutettu synergiaa mm. edellytysten ja kehittämis-
toimenpiteiden välillä.  
 
Synergiaa on myös oikeudellisen kahdenkeskisen yhteistyön sisällä: Venäjän ja Kiinan 
sekä muiden maiden (mm. Ukraina) kanssa tehtävässä yhteistyössä. Esimerkiksi korrup-
tiokysymykset ovat voimakkaasti esillä useissa yhteistyövaltioissa sekä globaalisti. Ke-
hittämistoimissa on paljon yhtäläisyyttä ja neuvottelustrategioita rakennetaan aiemmasta 
ja toinen toiselta oppien. Näin on syntynyt ”clustereita”, menettelytapoja tai tuotteita, 
joita hankkeissa voidaan hyödyntää. 
 
 
6.2.2 Osastojen ja erillisyksiköiden välinen yhteistyö 
 
EU-asioiden osalta koordinaatio on pääosin vastuutettu lainvalmisteluosastolle. Muun 
institutionaalisen osallistumisen koordinaation osalta tilanne ei ole ohjaus- ja johtojär-
jestelmän näkökulmasta tyydyttävä.  
Kansainvälisellä yksiköllä on runsaasti yhteistyötä erityisesti kriminaalipoliittisen osas-
ton, lainvalmisteluosaston ja oikeushallinto-osaston kanssa työjärjestyksen 27 §:n mu-
kaisten tehtävien hoidossa, erityisesti oikeusvaltiokehityksen vahvistamiseen liittyvissä 
hankkeissa sekä siviilikriisinhallinnassa. Tämän lisäksi korruptiontorjuntaan liittyvässä 
toiminnassa on yhteistyötä sekä lainvalmisteluosaston että kriminaalipoliittisen osaston 
kanssa. 
Tiedonkulussa ministeriön osastojen ja erillisyksiköiden välillä on havaittu jossain mää-
rin ongelmia, mikä on vaikeuttanut kokonaiskuvan saamista eri järjestöjen toiminnasta. 
Tämä on puolestaan tehokkaan strategisen suunnittelun ja kansallisten linjausten teke-
misen perusedellytys. Selvimmin koordinaation puute on haitannut työtä mm. EN:ssa, 
jossa on valmisteltu useita strategisen tason asiakirjoja. 
 
 
6.2.3 Yhteistyötahojen näkemyksiä 
 
Työryhmä pyysi työtään varten keskeisimmiltä yhteistyötahoiltaan (Rikosseuraamuslai-
toksen keskushallintoyksikkö, Valtakunnansyyttäjänvirasto, tullihallitus, poliisihallitus, 
keskusrikospoliisi, ulkoasiainministeriö, sisäasiainministeriön poliisiosasto ja kansain-
välisten asioiden yksikkö, korkein hallinto-oikeus ja Helsingin hovioikeus) palautetta 
siitä, onko oikeusministeriön ja sen kansainvälisen yksikön kanssa tehtävässä yhteis-
työssä havaittu kehittämistarpeita. Kolmelta viimeisenä mainitulta ei saatu vastausta. 
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Lausunnoissa esille nostettuja yksityiskohtia on otettu esille alaluvuissa 6.1 ja 6.3 ja 
osaltaan niitä on kirjattu liitteen 2. kohtiin ”yhteistyötahot ja työnjako” ja ”esille tulleet 
kehittämistarpeet”. 
 
Pääosin yhteistyön koettiin sujuneen erittäin hyvin ja oikeusministeriön kansainvälisiä 
asioita hoitavia virkamiehiä pidettiin asiantuntevina ja osaavina. Erityisen tyytyväisiä 
oltiin yhteistyöhön lainvalmistelussa sekä kansainvälisen oikeusavun, rikos- ja prosessi-
oikeuden ja korruptiontorjunnan alalla. Laadittua Venäjä-strategiaa pidettiin hyvänä ja 
vastaavia strategisia linjauksia toivottiin myös muihin kansainvälisiin asioihin. Keskei-
simpiä esille nostettuja kehittämiskohteita olivat koordinaation vahvistaminen, kansain-
välisen toiminnan vastuiden selkiyttäminen eri osastojen ja yksiköiden välillä sekä yk-
sittäisten yhteistyössä hoidettavien asioiden osalta puutteet tiedonkulussa.  
 
Näiden ohella oikeusministeriön toivottiin välittävän nykyistä enemmän tietoa EU:n 
ulkopuolisista sopimusjärjestelyistä, yhteistoimintapöytäkirjoista ja vastaavista sekä 
YK:n piirissä tapahtuvista syyttäjälaitokseen liittyvistä asioista. Lisäksi toivottiin, että 
oikeusministeriön järjestämiin kansainvälisiin keskusviranomaistapaamisiin kutsuttai-
siin syyttäjälaitoksen edustaja mukaan silloin, kun käsitellään kansainvälisiä instrument-
teja ja rikosprosessiin liittyviä käytännön kysymyksiä samalla tapaa kuin Viron ja Venä-
jän kanssa käytävissä keskusteluissa. Toisaalta oikeusministeriön edustusta ja asiantun-
temusta toivotaan syyttäjälaitoksessa toimivan mm. eurooppalaisen pidätysmääräyksen 
soveltamiskäytäntöä seuraavan tiimin (EAW-tiimi) kokouksiin. 
 
Ministeriöltä toivotaan edelleen tukea protokollaan liittyvissä asioissa sekä esimerkiksi 
ulkoministeriön hankerahoituksiin liittyvissä hallinnollisissa asioissa. Lisäksi oikeusmi-
nisteriön koolle kutsumaa kansainvälisiä rikosasioita koordinoivaa KARI-työryhmää 
toivotaan takaisin.  
 
Työryhmän näkemyksiä: 

- Ministeriön tulee aikaisempaa paremmin huolehtia siitä, että yhteistyötahot 
kotimaassa ja ulkomailla saavat tehokkaasti tiedot siitä, ketkä ovat mistäkin 
kansainvälisen yhteistoiminnan tehtävästä vastuussa (johto- ja operatiivinen 
vastuu).  

- Ministeriön tulee edelleen kehittää sektorien välistä yhteistyötä keskeisten yh-
teistyökumppaneiden kanssa kansainvälisissä asioissa 

 
 
6.3 Henkilöstövoimavarat ja osaamisen hallinta 
 
Oikeusministeriön kansainvälisen toiminnan keskitetyt resurssit eivät ole erityisen suu-
ret, ja kun oikeusavun viranomaistehtävien osuus otetaan huomioon, ne vaikuttavat pi-
kemminkin niukoilta. Kokonaisuudessaan ministeriön henkilöstön kansainvälisiin teh-
täviin käyttämä työpanos on kansainvälisen yksikön ohella merkittävä erityisesti lain-
valmisteluosastolla. Muiden osastojen kansainvälisten asioiden työpanos sen sijaan on 
ainoastaan kohtalainen, demokratia- ja kieliasioiden yksikön osalta kuitenkin melko 
intensiivinen, mutta vielä vakiintumaton. Resurssien käytön arviointi ja vertailu mm. 
toisiin ministeriöihin on kuitenkin vaikeaa, koska organisointitavat vaihtelevat suuresti. 
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Kansainvälisen yksikön sihteeriresurssitilanne on erittäin tiukka. Kansainvälisissä oike-
usaputehtävissä avustaa yksi osastosihteeri sekä satunnaisesti tuntityöläinen. Ministeri-
ön ja hallinnonalan kaikkia Venäjä-, Kiina- ja Baltia-hankkeita hoitaa yksi määräaikai-
nen toimistosihteeri muiden sihteeritehtäviensä lisäksi ja kansainvälisiä kokouksia ja 
vierailuja yksi osa-aikaeläkkeelle siirtyvä sihteeri puolipäiväisesti. Sihteeritehtävät ovat 
monipuolisia ja edellyttävät erityisosaamista liittyen mm. koti- ja ulkomaisten sidos-
ryhmien kanssa tehtävään yhteistyöhön, suurten seminaarien järjestämiseen, kansainvä-
liseen protokollaan sekä viisumiasioihin. Tehtävät edellyttävät kielitaitoa sekä mahdol-
lisuutta osallistua kansainvälisten asioiden hoitoon myös virka-ajan ulkopuolella.  
 
Kansainvälisen yksikön ohella myös muut osastot ja erillisyksiköt kokevat osaamis-
tasonsa olevan pääosin riittävä nykyisten kansainvälisten tehtävien hoitamiseen. Kieli-
taidon merkitystä kuitenkin painotetaan ja sitä koetaan tarpeelliseksi lisätä entisestään 
niin kielikoulutuksen avulla kuin tulevissa rekrytoinneissakin. Lisäksi tärkeänä nähdään 
se, että eri kansainvälisiin tehtäviin liittyvää osaamista olisi useammalla virkamiehellä, 
jolloin haavoittuvuus vähenisi. Apuna osaamisen siirtämisessä voitaisiin käyttää esi-
merkiksi mentorointia. Myös kansainvälisiin tehtäviin liittyvää hallinnollista osaamista 
pidetään tärkeänä ja sitä katsotaan tarpeelliseksi kehittää. 
 
Työryhmän näkemyksiä: 

- Ministeriön käytettävissä olevat resurssit ovat niukat. Sen perusteella ja siihen 
nojautuen, että olennaisia lisäyksiä ei ole saatavissa, työryhmä katsoo, että 
ministeriössä ei ole mahdollista luoda keskitettyä johtoelintä kansainväliseen 
toimintaan, ei myöskään siinä merkityksessä, että jokin yksikkö hoitaisi minis-
teriökokonaisuuden koordinaation. Tämän perusteella hajautettu malli myös 
(substanssin) koordinaatiovastuiden hoitamisessa näyttää todennäköiseltä 
vaihtoehdolta. Työryhmän tehtäviin ei kuulu tämän organisoinnin suunnittelu, 
vaan se on parhaiten tehtävissä strategiatyön yhteydessä. 

 
 
6.4 Ministeriövertailu 
 
Työryhmä pyysi vertailutietoa saadakseen muutamista ministeriöistä (sisäasiainministe-
riö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriä, ympäristöministeriö 
ja puolustusministeriö) sekä pohjoismaisista oikeusministeriöistä tietoa siitä, miten kan-
sainväliset asiat on niissä organisoitu. Pohjoismaisista oikeusministeriöistä vastaus saa-
tiin ainoastaan Norjasta, eikä vertailun tekemiseksi siten saatu riittävästi tietoa. 
 
Suomalaisten ministeriöiden välinen vertailu osoitti, että kansainvälisten asioiden orga-
nisointi eroaa toisistaan huomattavasti. Yhteistä oli se, että koordinointi- tai yhteenso-
vittamisvastuu ministeriön yhteisissä tai horisontaalisissa asioissa sekä johdon vierailu-
jen ja matkojen järjestämisessä on yleensä keskitetty yhteen paikkaan. Tämän lisäksi 
useammassa ministeriössä oli jonkinlainen sisäinen kansainvälisten asioiden yhteistyö-
verkosto.  
 
Poikkeuksena on puolustusministeriö, missä kansainväliset asiat on hajautettu kokonaan 
osastoille ja yksiköille, eikä erillistä kansainvälisten asioiden sihteeristöä ole. Ministeri-
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össä toimii EU-yhteyshenkilöiden verkosto sekä kansainvälisiä kysymyksiä tarkasteleva 
juristiverkosto. Ministeriö kokee järjestelyn toimivaksi. 
 
Yleisellä tasolla voidaan sanoa, että ministeriöiden kansainvälisten asioiden yksiköiden 
tai sihteeristöjen koko vaihtelee huomattavasti (keskimäärin 10–15 virkamiestä), samoin 
ministeriöiden kansainvälisten tehtävien sisältö. Tästä syystä vertailujen tekeminen kan-
sainvälisiin tehtäviin suunnattujen resurssien määrästä on vaikeaa.  
 
 
7 Työryhmän ehdotukset kansainvälisten asioiden organisoinnista 
 
Työryhmän tehtävänä oli selvittää mahdollisuudet liittää kansainvälisen oikeusavun 
tehtävät oikeushallinto-osastoon sekä kansainvälisten suhteiden kokonaisuuden eri osa-
alueet muuhun ministeriön organisaatioon. 
 
 
7.1 Organisointien edellytykset 
 
Mahdollisuus toteuttaa toimeksiannossa mainitut organisoinnit riippuu olennaisesti 
muutamasta taustaseikasta. Ensimmäinen on se, voidaanko kansainvälisen oikeusavun 
kokonaisuus siirtää toiseen osastoon / erillisyksikköön menettämättä merkittävästi niitä 
osaamis- ja yhteistyösynergioita, joita nykyisessä kansainvälisessä yksikössä on. Toi-
seksi, voidaanko siirto tehdä siten, että oikeushallinto-osaston organisaatio voi sen koh-
tuuttomitta vaikeuksitta ottaa vastaan ja ehkä jopa luoda uutta lisäarvoa sijoittamiselle. 
Kolmanneksi kansainvälisten suhteiden osa-alueen uudelleenorganisointi edellyttää 
kantaa siihen, tarvitaanko ministeriössä kansainvälisten suhteiden koordinaation paran-
tamista esim. uuden koordinaatiopisteen avulla ja millaisin organisointitavoin sellainen 
olisi luotavissa. Neljänneksi olisi vielä ratkaistava kysymys hajautuksen edellytyksistä 
muissa osastoissa, eli mahdollisuudet järjestellä johtovastuita ja yhteistyötä varsin no-
pealla aikataululla tai sitoa sen toteutukset strategiseen jatkosuunnitteluun.  
 
 
7.1.1 Kansainvälisen yksikön sisäiset synergiat 
 
Kansainvälisen yksikön virkamiesten tehtävät ovat eriytyneet oikeusavun ja kansainvä-
listen asioiden segmentteihin. Kansainvälisten asioiden sihteerit hoitavat myös yleisteh-
täviä, mutta ristiin työskentelyä ei alayksiköiden välillä juuri ole. Esittelijöiden tehtävi-
en painopisteet vaikuttavat varsin voimakkaasti eriytyneiltä, ainakin päätehtävien tasol-
la. Tehtäväjaot ovat lisäksi melko vakiintuneita. Tänä vuonna ministeriölle siirretyt ela-
tusapuasiat on liitetty oikeusavun kokonaisuuteen. Erityiskysymyksinä kansainvälisessä 
yksikössä voidaan pitää Kiina- ja Venäjä-yhteistyötä sekä siviilikriisinhallintaa, joilla 
on laaja horisontaalinen yhteistoiminta koko ministeriössä ja yhteistyötä myös kansain-
välisen yksikön sisällä. Sinänsä nämä toimintakokonaisuudet kuuluvat selvästi muuhun 
tehtäväkenttään kuin oikeusapuun. 
 
Edellä olevan perusteella on vastattava kielteisesti kysymykseen, muodostaako oikeus-
aputoiminnan siirtäminen oikeushallinto-osastoon yhteistoimintaa merkittävästi rikko-
van muutoksen nykytilaan verrattuna. Synergisyyttä ja asiantuntemuksen joustavaa 
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käyttöä luonnollisesti menetetään jonkin verran, mutta kuten edellä on todettu, ovat 
mainitut kansainvälisten asioiden erikoisalueet sellaisia, että niissä yhteistoimintaa on 
myös koko ministeriön laajuudelta. Sen perusteella yhteistoimintaa voitaisiin tulevai-
suudessakin hoitaa yli osasto- ja yksikkörajojen. 
 
 
7.1.2 Kansainvälisen oikeusavun tehtävien integroiminen 

oikeushallinto-osastoon 
 
Oikeusaputoiminnot kuuluivat ennen kansainvälisen yksikön luomista yleiseen osas-
toon. Kuluneen kymmenen vuoden aikana kehitys on kulkenut EU:n sisäisessä toimin-
nassa kohti viranomaisten välistä suoraa yhteydenpitoa ja kansainvälisen yksikön roo-
liksi on kasvavasti tullut viranomaisneuvonta ja muu yhteydenpito. Muiden kuin EU-
maiden, erityisesti Venäjän kanssa, oikeusaputehtävien hoitaminen keskusviranomaisen 
kautta jatkuu edelleen. 
 
Pohjoismaisten esimerkkien mukaan kansainvälisen oikeusavun keskuselimenä on 
useimmiten oikeusministeriö. Sen sijaan tuomioistuinhallinnoilla ei näyttäisi olevan 
keskusviranomaisen tehtäviä. Elatusapuasioiden kansainvälistä yhteydenpitoa hoidetaan 
sen sijaan erilaisissa keskusvirastoissa, vaihtelevasti eri maissa. Tämän mukaisesti näyt-
täisi siltä, että Suomessakin mahdollisesti vireille tuleva tuomioistuinhallinnon (oikeus-
hallinto-) perustaminen ei toisi tulevaisuudessa muutosta kansainvälisen oikeusavun 
keskusviranomaisen organisointiin. Asiaan on kuitenkin syytä palata, mikäli tuomiois-
tuinhallintoviraston perustamiseen ryhdytään. 
 
Oikeushallinto-osaston organisaatiota on muutettu vuoden 2010 aikana. Osastossa siir-
ryttiin kahden perusyksikön ja kahden poikkihallinnollisen vastuualueen sisältävään 
organisointiin. Kansainvälisen oikeusavun sijoittaminen tähän organisaatiorunkoon on 
sen tehtävien puolesta täysin mahdollista ja sillä saattaa olla yhteistoiminnallisia syner-
gioita lisäävää vaikutusta, mm. osaston oman kansainvälisen toiminnan osalta. Nykyi-
seen yksikkörakenteeseen kansainvälisen oikeusavun sijoittaminen sopii sen sijaan kan-
keasti. Tuomioistuin- tai oikeusapu- ja ulosottoyksiköstä tulisi liittämisen jälkeen melko 
suuri johdettavaksi. Omana yksikkönään kansainvälinen oikeusapu saattaisi taas jäädä 
tarpeettoman erilliseksi toiminnaksi. Asia vaatiikin jatkovalmistelua. Kokonaisuutena 
liittäminen osastoon ei kuitenkaan aiheuta osaston toiminnalle, johtamiselle tai yhteis-
työlle merkittäviä ongelmia, vaan saattaa mm. lähentää tuomioistuin-, oikeusapu- ja 
koulutusyksikön yhteistyötä kansainvälisissä asioissa. 
 
 
7.1.3 Kansainvälisten asioiden käytännön koordinaatio 
 
Työryhmän lausuntopalautteessa mm. katsottiin ministeriön kansainvälisen toiminnan 
tarvitsevan koordinaatiopisteen, josta voitaisiin ohjata ulkopuolisia yhteydenottoja ja 
jakaa informaatiota asioista vastaaville virkamiehille ja osastoille. Samoin johdon keski-
tetty informointi ja vierailutoiminta voitaisiin keskittää. Vastaavanlainen organisointi on 
toteutettu likimain kaikissa ministeriöissä, vaikka substanssiasioiden hoito onkin hajau-
tettu. 
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Edellä on todettu, että oikeusministeriön voimavarat kansainvälisten suhteiden osa-
alueella ovat niukat. Aikaisemmin on toteutettu EU-asioiden koordinaation siirtäminen 
lainvalmisteluosastoon. Tämä koordinaatio käsittää oikeusministeriön EU-
säädösvalmistelun prosessista sekä mm. lausuntokäsittelyyn tulevista asioista huolehti-
misen ja se on varsinkin viimeisten toimintavuosien aikana laajentunut jonkin verran, ja 
sisältää nykyisin myös EU-yleiskoordinaation piirteitä (muiden kuin säädöshankkeiden 
valmisteluun osallistumista ja EU-maiden edustajien vierailuihin valmistautumista jne). 
 
Ministeriön yhteiskoordinaatiopisteen (tiedon välitys ja kerääminen sekä vierailut) luo-
minen koko kansainvälisten asioiden kenttää varten tavalla tai toisella näyttää tarpeelli-
selta. Työryhmä on tullut kuitenkin siihen johtopäätökseen, että se ei voi tällä valmiste-
lulla tehdä yksityiskohtaista esitystä tarpeellisena pitämänsä koordinaation sijaintipai-
kasta, siellä hoidettavista konkreettisista tehtävistä tai niiden edellyttämistä resursseista, 
vaan tämä jää jatkovalmistelussa pohdittavaksi. 
 
 
7.1.4 Hajautuksen edellytykset muilla osastoilla / erillisyksiköissä 
 
Muilla osastoilla kuin oikeushallinto-osastolla ei organisoinnin yhteydessä olisi merkit-
tävän paljon muutostarpeita. Tärkein huolehdittava asia ministeriön tasolla olisi johto-
vastuiden täsmentäminen ja koordinaatiosta sopiminen eri strategia-alueilla.  
 
Eräs ratkaisu, mikäli katsotaan kansainvälisen oikeusavun siirron purkavan liikaa ny-
kyistä synergiaa, olisi siirtää myös Kiina-, Venäjä- ja siviilikriisinhallintayhteistyö oi-
keushallinto-osastoon. Se ei välttämättä osaston toiminnan sisällön kannalta luontevasti 
kuulu sinne, mutta hajauttamisvaihtoehdossa se on tälle toiminnalle ehkä parhaiten so-
veltuva osasto. Toisaalta on mahdollista sijoittaa nämä toiminnot lähelle johtoa, mutta 
sellainen toimintayksikkö ei olisi itsenäisenä kovin laaja-alainen ja toisaalta vailla ym-
päröivän organisaation tukea.  
 
Muiden ministeriöorganisaation osien kuin oikeushallinto-osaston sopeutuminen muu-
tokseen, jossa kansainvälisen yksikön toiminnot hajautettaisiin, ei vaadi yhtä suuria uu-
delleenjärjestelyitä. Lainvalmisteluosastolle ja kriminaalipoliittiselle osastolle tulisi uu-
sia tehtäviä, jos kansainvälisen yksikön tehtäviä esim. EN:ssä ja YK:ssa neuvoteltavien 
sopimusten osalta siirrettäisiin läpäisyperiaatteen mukaisesti niille. Päävastuu kansain-
välistä rikosoikeudellista yhteistyötä koskevan lainsäädännön valmistelusta on lainval-
misteluosastolla. Kriminaalipoliittisen osaston tehtäviin kuitenkin kuuluu myös valmis-
tella toimialaansa liittyvää lainsäädäntöä tarvittaessa yhteistoiminnassa lainvalmistelu-
osaston kanssa, ja näihin tehtäviin liittyy myös kansainvälisiä hankkeita. Tehtäväjakoon 
lainvalmisteluosaston ja kriminaalipoliittisen osaston välillä ei ole tarpeen tehdä muu-
toksia. 
 
Erikseen olisi selvitettävä tehtävien siirtämisestä aiheutuvat resursointitarpeet eri osas-
toilla ja yksiköissä. Toimeenpanosuunnitelmassa on esitetty alustavia resurssiarvioita. 
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7.2 Ratkaisuvaihtoehdot ja niiden arviointia 
 
Työryhmän enemmistö on tullut työssään siihen tulokseen, että kansainväliset oikeus-
apu- ja niihin liittyvät keskusviranomaistehtävät voidaan siirtää oikeushallinto-osastoon, 
kuitenkin sillä edellytyksellä, että myös Kiina-, Venäjä- ja siviilikriisinhallintatehtävät 
siirretään osastolle. Muut kansainvälisten suhteiden toiminnat voidaan hajauttaa minis-
teriön muuhun organisaatioon. Tämä pätee siitäkin huolimatta, että yhteistoiminnallista 
etua ja toiminnassa hankittua kokemusta ja osaamista samalla jonkin verran myös me-
netetään. 
 
Työryhmän mielestä on selvää, että korruption vastaisen työn ja terrorismin torjunnan 
koordinaatio ministeriössä tulee olla kriminaalipoliittisessa osastossa. Sen vuoksi näiden 
toimintojen ja tehtäviä hoitavien virkamiesten sijoittamisia ei käsitellä enemmälti. 
Työnjakoon kriminaalipoliittisen osaston ja lainvalmisteluosaston välillä ei ole tarvetta 
tehdä muutoksia. 
 
 
7.2.1 Kansainvälinen oikeusapu ja siihen liittyvät keskusviranomaistehtävät 
 
Kansainvälisen oikeusavun sijoittaminen oikeushallinto-osastossa lienee luontevinta 
nykyiseen tuomioistuinyksikköön. Lisäyksen jälkeen yksiköstä tulisi henkilömäärältään 
varsin suuri ja tehtäviltään laaja-alainen. Johtamisen ongelmia voidaan keventää muo-
dostamalla kansainvälisestä oikeusavusta oma tiimi tai vastuualue ja osoittamalla sille 
esimies. Muutoksen jälkeen organisaation toimivuutta joudutaan joka tapauksessa tar-
kastelemaan jonkin ajan kuluttua uudestaan. Työryhmän käsityksen mukaan on välttä-
mätöntä osoittaa muutoksen yhteydessä kansainväliselle oikeusavulle sihteeriresursseja, 
koska oikeushallinto-osaston nykyiset tukiresurssit ovat uuteen tehtävään riittämättö-
mät. 
 
Työryhmän arviointia: 
Ratkaisun etuja: 

- oikeusaputehtävät sijaitsisivat lähellä niiden luontaista yhteistyöympäristöä, 
tuomioistuinhallintoa 

- kansainvälisen oikeusavun ja kansainvälisten asioiden osa-alueiden välillä ei 
ole niin voimakkaita synergisiä sidoksia, ettei jakoa voitaisi tehdä 

- sijoittamalla Kiina-, Venäjä- ja siviilikriisinhallintayhteistyö samaan osastoon 
turvattaisiin pääosa synergiaeduista  

- suuremmassa työyhteisössä henkilöstö- ja tukipalvelukysymykset olisivat hel-
pommin ratkaistavissa kuin nykyisin 

- ratkaisu olisi ministeriön johdon ohjausotteen kannalta yksinkertainen ja sel-
keä 

- oikeushallinto-osasto saisi tukea myös omaan kansainväliseen yhteistyöhönsä 
- laajempi toimintaympäristö tukisi kansainvälisen oikeusavun virkamiesten 

osaamispohjan laajentamista, resurssien joustavampaa käyttöä ja urakierto-
mahdollisuuksia 

- muille osastoille kehittämisestä ei aiheutuisi merkittäviä muutoksia 
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Ratkaisun haittoja ja riskejä: 
- virkamiesten osaaminen voisi tulla jonkin verran tehottomampaan käyttöön 

yksikön hajotessa ja työnjakojen muuttuessa 
- yksikön virkamiehet hajaantuisivat kahteen tai kolmeen uuteen yksikköön, 

mikä saattaa olla lyhyellä aikavälillä tehotonta henkilöresurssien käyttöä 
- osa tehtävistä, joita on joustavasti jaettu eri virkamiesten välille päävastuiden 

lisäksi, saattaa jäädä hoitamatta ennen uusia järjestelyitä 
- henkilöstön motivointi saattaa vaikeutua 
- tilajärjestelyissä saattaa aiheutua ainakin väliaikaisia ongelmia 
- oikeushallinto-osasto saattaa joutua muokkaamaan uudelleen organisaatiotaan 
- kansainvälisen koordinaation näkyvyys saattaa heikentyä 

 
 
7.2.2 Kiina-, Venäjä- ja siviilikriisinhallintayhteistyön sijoitusvaihtoehtoja 
 
Kiina-, Venäjä- ja siviilikriisinhallintayhteistyö käsittää koko ministeriön toimialan. Sen 
vuoksi, ja kun oikeushallinnolla on niissä myös merkittävä rooli, sijoituspaikkana voisi 
olla oikeushallinto-osasto. Tällöin tulee tarkastella myös sitä, voidaanko mainitut toi-
minnot sijoittaa kansainvälisen oikeusavun tiimiin / vastuualueelle, vai onko joku muu 
ratkaisu parempi. Harkinnan arvoinen vaihtoehto saattaa olla sijoittaminen suoraan 
osastopäällikön alaisuuteen, mutta samoihin työtiloihin kansainvälisen oikeusavun tii-
min / vastuualueen kanssa, jolloin yhteistoiminta läheisten virkamiesten kesken on edel-
leen helppoa. Suoraan osastopäällikön alaisuudessa voitaisiin saada näihin toimintoihin 
tarvittavaa strategista ohjausta. 
 
Sijoittaminen lähelle ministeriön johtoa on sinänsä houkutteleva ajatus, varsinkin jos 
harkittaisiin yleiskoordinaation sijoittamista esimerkiksi johdon tukeen. Toiminnallisesti 
sijoittaminen olisi kuitenkin heikko ratkaisu, koska hallintoyksikössä ei hoideta juuri 
lainkaan kansainvälisiä asioita ja sen toiminta on leimallisesti tukipalvelua. Itsenäistä 
vastuualuetta tai tiimiä ei ole järkevää näin pienestä toiminnosta muodostaa. 
 
Työryhmän arviointia: 

- Kiina-, Venäjä- ja siviilikriisinhallintayhteistyön sijoittaminen oikeushallinto-
osastoon on hajauttamisen yhteydessä luonteva ja turvallinen vaihtoehto, työ-
ryhmä on asettanut sen myös pääratkaisun ehdoksi 

- saattaa olla järkevää sijoittaa toiminto suoraan osaston johdon alaisuuteen 
- tulevaisuudessa toiminnan suuntaamista ja sijoitusvaihtoehtoja voidaan tarkas-

tella uudestaan, tässä vaiheessa on tärkeintä turvata toimintojen hyvä työyhte-
ys ja osaamisen riittävä keskittäminen 
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7.2.3 Ministeriön kansanvälisten asioiden käytännön koordinaation 
vahvistaminen 

 
Työryhmän työssä on tullut ilmi, että ministeriön ulkopuolella ja ministeriössä ei ole 
riittävästi tietoa, kenen vastuulla mikäkin kansainvälisen valmistelun lohko tai työyhte-
ys on. Työryhmän mielestä koordinaatiokysymyksille on syytä tehdä jotain, mutta val-
mistelussa ei ole voitu koota riittävästi tietoa ja näkemyksiä tämän, toimeksiantoon kuu-
lumattoman asian riittäväksi valmistelemiseksi. Seuraavassa esitetäänkin vain eräitä 
näkökohtia asiasta. 
 
Kansainvälisen yksikön nykyisiin tehtäviin ei sisälly ministeriön kansainvälisten asioi-
den yleiskoordinaatiota. Sellainen keskitetty tehtävä ei myöskään ole helposti toteutet-
tavissa. Työryhmän käsityksen mukaan tulisi pyrkiä siihen, että ministeriössä olisi yksi 
yhteyspiste, jossa tarvittavat tiedot eri kansainvälisten tehtävien valmisteluvastuista oli-
sivat saatavilla, ja tämä yksikkö voisi hoitaa myös kansainvälisiin asioihin liittyvien 
yhteydenottojen ja erilaisten pyyntöjen toimittamisen edelleen toimivaltaiselle osastolle 
/ erillisyksikölle. Saattaa olla myös tarpeen keskittää mm. johdon vierailutoiminnan 
valmistelu yhteen yksikköön. Toimintaan voisi kuulua myös ajantasaisen tiedon ko-
koaminen johdon tarpeisiin. Tehtävien laajuus riippuu luonnollisesti myös resursoinnis-
ta niihin. 
 
Työryhmän arviointia: 

- ministeriön kansainvälisen toiminnan koordinaatiota tulee parantaa 
- koordinaatioon katsotaan tässä kuuluviksi tiedotusvastuu ulkopuolisille sekä 

yhteydenottojen ja tietopyyntöjen ohjaaminen ministeriössä sekä mahdollisesti 
myös johdon tietohuolto ja johdon vierailuista huolehtiminen ja tehtävien vas-
tuuttaminen niissä 

 
 
7.2.4 Muita kansainvälisiä tehtäviä 
 
Kansainvälisessä yksikössä on hoidettu myös mm. YK:ssa ja EN:ssa käsiteltäviä, kri-
minaalipolitiikkaan liittyviä tehtäviä sekä EU:n laajentumiseen, EU-ulkosuhteisiin ja 
EU-rahoitusinstrumentteihin liittyviä, koko ministeriön tason tehtäviä. Lisäksi kansain-
välisellä yksiköllä on ollut koordinaatiovastuut mm. pohjoismaisessa ja Baltia-
yhteistyössä sekä lähialue- ja itäyhteistyössä. 
 
Työryhmän enemmistön mielestä myös näiden tehtävien sijoittamisessa läpäisyperiaat-
teen noudattaminen on lähtökohtana. Työryhmän valmistelussa ei kuitenkaan ollut riit-
tävästi aineksia, jotta työryhmä olisi ollut halukas ottamaan kantaa kunkin tehtävän / 
tehtäväryhmän sijoittamisvaihtoehdoille organisaatiossa. Näin ollen valmistelua näiltä 
osin tulee jatkaa. Tärkeintä on estää tehtävien sattumanvarainen ja itseohjautuva ”valu-
minen ” organisaatiossa. 
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7.2.5 Työryhmän tehtävään liittyviä muita näkökohtia 
 
Työryhmän keskusteluissa on puolustettu myös näkökohtia, joiden mukaan nykyiseen 
organisaatioon pohjautuva kehittämisvaihtoehto olisi varteenotettava, ja että sen mukai-
nen ratkaisuehdotus tulisi valmistella raportin osaksi. Työryhmän enemmistö on kuiten-
kin hylännyt tämän kannan ja katsonut kansainvälisen yksikön organisaation ja henki-
löstön hajauttamisen olevan ainoa tällä hetkellä toteuttamiskelpoinen vaihtoehto, ja ai-
noastaan liitännäiskysymyksissä on useampia vaihtoehtoja, joista on valmisteltu edellä 
esitetyt arviot. 
 
Työryhmä toteaa kuitenkin, että hajautettiinpa kansainvälisen yksikön tehtävät tai ei, 
niin ministeriössä tulee nykyistä voimakkaammin ohjata ja johtaa kansainvälistä toimin-
taa ja vastuuttaa ministeriön organisaatio kansainvälisiin tehtäviin läpäisyperiaatteen 
mukaisesti. Nykyiset resurssit eivät organisaatiomuodosta riippumatta anna mahdolli-
suuksia merkittäviin uusiin panostuksiin. Tämän vuoksi lisää huomiota on kiinnitettävä 
myös kansainvälisen toiminnan valmiuksiin ja painopisteiden valintaan. 
 
Tämän näkökannan mukainen toiminnan uudelleenjärjestäminen tulee edellyttämään 
osastoilta ja erillisiltä yksiköiltä aikaisempaa suunnitelmallisempaa työskentelyä ja ak-
tiivista asennetta, jotta ministeriön voimavaroihin nähden laajat kansainväliset vastuut 
voidaan tulevaisuudessakin hoitaa. 
 
 
7.3 Yhteenveto työryhmän ehdotuksista 
 

1. Kansainvälisen oikeusavun ja keskusviranomaistehtävät sijoitetaan oikeushallin-
to-osaston tuomioistuinyksikköön siten, että kansainvälisestä oikeusavusta muo-
dostetaan oma tiiminsä tai vastuualueensa, jolle osoitetaan esimies. 

2. Kiina-, Venäjä- ja siviilikriisinhallintayhteistyön tehtävät sijoitetaan oikeushal-
linto-osastoon, suoraan osastopäällikön alaisuuteen. 

3. Korruption vastaisen työn ja terrorismin torjunnan koordinaatio vastuutetaan 
kriminaalipoliittiselle osastolle. 

4. Kriminaalipolitiikan alan kansainvälinen instrumenttivalmistelu kuuluu lainval-
misteluosastolle ja kriminaalipoliittiselle osastolle niiden nykyisen tehtäväjaon 
mukaisesti. 

5. Mm. EU-ulkosuhde- ja -laajentumisasioihin sekä EU-rahoitusinstrumentteihin 
sekä toisaalta pohjoismaisen ja Baltia-yhteistyön sekä lähialue- ja itäyhteistyön 
koordinaatioon tulee kiinnittää huomiota ja niiden vastuuttamisesta tulee päättää 
jatkovalmistelussa. 

6. Ministeriön kansainvälisen toiminnan kokonaisohjauksen ja -johtamisen edelly-
tyksiä vahvistetaan nykyisestä ja vastuutetaan ministeriön organisaatio kansain-
välisiin tehtäviin läpäisyperiaatteen mukaisesti. Tämä edellyttää mm. toimivien 
koordinaatio- ja yhteistyömenettelyiden kehittämistä.  

7. Kansainvälisten tehtävien hoitamisesta laaditaan lähivuosina operatiivinen stra-
tegia (suunnitelma).  

8. Siirretään / turvataan tarvittavat resurssit niille osastoille / erillisyksiköille, joille 
tehtäviä uudistuksen seurauksena siirtyy.  
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8 Toimeenpanosuunnitelma työryhmän ehdotuksille 
 
8.1 Hallintoasetus ja oikeusministeriön työjärjestys 
 
Ministeriön hallintoasetuksen 3 §:n 2 momentti tulee muuttaa. 
Ministeriön työjärjestyksen pykälät 7, 8, 10, 16, 27 ja 59 tulee muuttaa. 
 
 
8.2 Henkilöstösiirrot ja yhteistoimintamenettely 
 
Kansainvälisen yksikön henkilöstö siirretään tehtävien mukaisesti seuraavasti: 
 
Oikeushallinto-osastoon: 
Osastopäällikön alaisuuteen: 
neuvotteleva virkamies Marina Venäläinen 
neuvotteleva virkamies Jussi Tikkanen 
osastosihteeri (ma. virkasuhde 1.1.–30.6.2011, hoitaa Virve Koskiruoho) 
projektikoordinaattori Vera Kovaleva (ma. työsuhde 1.1.–31.12.2011) 
 
Tuomioistuinyksikköön: 
hallitusneuvos Hannu Taimisto  
hallitusneuvos Merja Norros 
hallitussihteeri Juhani Korhonen 
hallitussihteeri Outi Kemppainen 
hallitussihteeri Paula Ojaniemi (ma. virkasuhde 15.4.2010–14.4.2011) 
kansainvälisten asioiden sihteeri Tanja Holopainen 
kansainvälisten asioiden sihteeri Anna-Lena Halttunen 
osastosihteeri Eila Virta 
 
Kriminaalipoliittiseen osastoon: 
neuvotteleva virkamies Juha Keränen 
 
Sovitaan erikseen tehtävistä: 
johtaja Matti Joutsen 
osastosihteeri Susanna Kajander 
 
Työryhmän ehdotuksen perusteella tulee järjestää lain ja yhteistoimintasopimuksen 
edellyttämät yhteistoimintamenettelyt. 
 
 
8.3 Määrärahat 
 
Vuoden 2012 määrärahojen jaossa (tulossopimus) tulee ottaa huomioon kansainvälisen 
yksikön tehtävien ja resurssien hajauttaminen. Esimerkki määrärahojen jakamisesta on 
esitetty taulukossa 3. 
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Taulukko 3. Esimerkki määrärahojen jakamisesta 
 
  Lisäys v. 2012 
Osasto Palkkamenot Muut menot KV yhteistyö 
OHO 840 000 78 000 0
KPO 88 000 8 000 0
Avoin 152 000 14 000 0
Ministeriön yht. 0 0 60 000
Yhteensä 1 080 000 100 000 60 000
 
Lisäksi erikseen tulee päättää ulkoministeriön myöntämän projektirahoituksen jakami-
sesta osastojen välillä. 
 
 
8.4 Päätökset 
 
Päätökset asiassa voidaan tehdä yhteistoimintamenettelyjen jälkeen. Mikäli virat on 
perustettu kansainväliseen yksikköön, henkilöstön virkojen siirtoa koskeva päätös edel-
lyttää virkamieslain mukaan henkilöstön suostumusta. Yksikön lakkaamisen yhteydessä 
kansainväliset tehtävät siinä myös lakkaavat. 
 
Päätökset käsittävät hallintoasetuksen ja työjärjestyksen muuttamisen sekä henkilöstön 
asemaa koskevat päätökset. Toimintamenovaroja ja projektirahoituksen hoitamista kos-
kevat asiat voidaan hoitaa vuoden 2012 talousarvion valmistelun yhteydessä. 
 
 
8.5 Voimaantulo 
 
Henkilöstö tulee sijoittaa useampaan osastoon ja toiminnalle löytää sopivat tilat ja jär-
jestää muut hallinnolliset asiat (henkilöstötiedot ja muutokset eri tietojärjestelmiin, teh-
tävänkuvamuutokset, IT-yhteydet, informointi ulospäin ja valtioneuvostossa jne.) ennen 
muutoksen tekemistä. Ensimmäinen sopiva ajankohta, jolloin tilamuutosten jne. puoles-
ta voidaan tehdä tällaisia siirtoja, on vuodenvaihde 2011/2012. Lisäksi tällöin ennen 
muutosta ehdittäisiin selvittää jatkotyöskentelyyn jääneitä asiakokonaisuuksia sekä 
mahdollisesti myös aloittaa strategiatyöskentely. 
 
Toisaalta työryhmässä on esitetty myös näkökanta, että organisaatiouudistusten yhtey-
dessä on syytä toimia päätöksenteon jälkeen ripeästi, jotta päätöksen ja muutoksen toi-
meenpanon väliajan ongelmat eivät pitkity. 
 
 
8.6 Muutoksenhallinta 
 
Muutoksen onnistunut läpivieminen edellyttää, että henkilöstöä tuetaan koko muutos-
prosessin ajan. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. muutoskeskusteluiden käymistä henki-
löstön kanssa. Henkilöstön on tärkeää tietää, mikä muuttuu ja milloin, jotta muutokseen 
voidaan varautua. Koko muutosprosessin ajan on varmistettava, että henkilöstö tietää, 
mitä heidän tehtäviinsä kuuluu. Lisäksi on tärkeää ottaa tehtäviä hoitava henkilöstö mu-
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kaan käytännön muutosten suunnitteluun ja toteutukseen, sillä he ovat työnsä parhaita 
asiantuntijoita.  
 
On huomattava, että vaikka muutos koskettaa erityisesti niitä, jotka siirtyvät toiselle 
osastolle, myös kohdeosaston henkilöstö on muutoksen kohteena, eikä heitä tule muu-
tosprosessissa unohtaa. Myös heidän tehtäviinsä saattaa tulla muutoksia ja ainakin hei-
dän työyhteisönsä muuttuu. Myös kohdeosaston henkilöstöä tulee tiedottaa muutoksesta 
ja heidät tulee ottaa mukaan muutoksen toteuttamiseen niiltä osin kuin muutos koskettaa 
heitä. Tärkeää on, että vuorovaikutusta kansainvälisen yksikön henkilöstön ja kohde-
osaston välillä pyritään aktiivisesti tukemaan koko muutosprosessin ajan. 
 
Oikeusministeriön hallinnonalan muutostilanteiden henkilöstöpoliittisissa periaatteissa 
on mm. linjattu, että muutoksen kohteena oleva henkilöstö on oikeutettu 12 työterveys-
huollon psykologikäyntiin vuoden aikana.  
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LIITE 1 

 

Eriävä mielipide työryhmän loppuraporttiin 

Työryhmä perustettiin selvittämään mahdollisuudet  sisällyttää kansainvälisen yksikön 
tehtävät ja resurssit ministeriön muiden osastojen ja yksiköiden tehtäviin ja resursseihin. 
Taustalla on tarve parantaa oikeusministeriön kykyä selviytyä yhä lisääntyvistä kan-
sainvälisistä tehtävistä nykyresurssein.  

Kansainvälisen yksikön edustajat ovat yksimielisesti kannattaneet vaihtoehtoa, jonka 
mukaan kansainvälistä yksikköä kehitetään entistä paremmin vastaamaan kansainvälis-
tymisen tarpeisiin: selkiytetään työkuvauksia, tehdään tarpeelliset depriorisoinnit ja ke-
hitetään strategioita. Tällöin voitaisiin yksikköön keskittää myös koordinaatiovastuuta. 

Työryhmän raporttiin otettiin kuitenkin 5 – 3 äänestyksen jälkeen aivan toisenlainen 
vaihtoehto, jonka mukaan kansainvälisen yksikön hoitamat substanssitehtävät hajote-
taan ja siirretään lähes kokonaan oikeushallinto-osastossa hoidettavaksi. 

Raporttiin otettu ainoa vaihtoehto on näistä kahdesta asiallisesti, organisatorisesti ja 
henkilöstöpoliittisesti selkeästi huonompi.  

Työryhmän raportissa esitettyä ehdotusta ei ole asiallisesti perusteltu. Työryhmä ei ole 
osoittanut mitään asiallisia, organisatorisia tai resursseihin liittyviä perusteita muuttaa 
nykyistä mallia, jonka mukaan kansainvälinen yksikkö hoitaa ministeriön horisontaali-
set kansainväliset tehtävät. Työryhmä ei myöskään ole osoittanut, että nykyisessä mal-
lissa olisi puutteita, jotka edellyttäisivät perustavanlaisia muutoksia. Päinvastoin, lau-
suntokierros osoitti, että kansainvälisten asioiden hoitoon ja kansainvälisen yksikön tar-
joamaan asiantuntemukseen ja palveluun ollaan hyvin tyytyväisiä. Lausunnoissa esitetyt 
vähäiset kehittämisehdotukset on helposti hoidettavissa nykyisin resurssein ja perusra-
kentein. 

Työryhmä ei ole myöskään osoittanut, että esitetty kehittämisvaihtoehto olisi missään 
suhteessa nykyistä tehokkaampi. 

Esitetyn kehittämisvaihtoehdon perusteeksi esitetään ns. läpäisyperuste, jonka mukaan 
tehtävät tulee hoitaa siellä, mihin ne asiallisesti liittyvät. Vastaamatta jää, miten tulee 
toimia, kun tehtävä on horisontaalinen tai kun asiallisia liittymiä on useita ministeriön 
sisällä. Juuri tästä syystä monta tehtävää on vastuutettu kansainväliselle yksikölle, joka 
toimii johdon alaisuudessa ministeriön kaikkien osastojen ja erillisyksikköjen kanssa 
yhteistyössä.  

Kanta tuntuu yllättävältä myös siitä syystä, että kaikissa muissa ministeriöissä on nähty 
erillisen kansainvälisten asioiden yksikön tai sihteeristön tarpeellisuuden. Nyt oikeus-
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ministeriö aikoo tulla toimeen ilman sellaista, mitä muilla on. Tämä ei ainakaan lisää 
ministeriön kansainvälisen toiminnan näkyvyyttä. 

Työryhmän raportissa esitetty ehdotus on organisatorisesti huono. Käytännössä kaikki 
kansainvälisen yksikön nykyisen hoidettavat substanssitehtävät ehdotetaan siirrettäväksi 
sellaisinaan oikeushallinto-osastoon. Poikkeuksena ovat kriminaalipoliittiset tehtävät, 
joita ehdotetaan siirrettäväksi yhden virkamiehen mukana kriminaalipoliittiseen osas-
toon.  Kahden virkamiehen tehtävistä on tarkoitus sopia erikseen. Asiallisesti tämä tar-
koittaa merkittävää resurssivähennystä kansainvälisten tehtävien hoitamisesta ja eräiden 
tehtävien siirtoa kriminaalipoliittisen osaston ja lainvalmisteluosaston vastuulle. Siirron 
vaikutuksia ei kuitenkaan ole lainkaan huomioitu työryhmän mietinnössä. 

Nimenomaan kansainvälisessä yksikössä, koko ministeriön puolesta, hoidettavat sub-
stanssitehtävät halutaan näin ollen ”upottaa” yhteen osastoon, jolla on niihin ainoastaan 
löyhä kosketuspinta. Kun työryhmässä on vedottu siihen, että myös ulkopuolisten on 
tiedettävä, kenen puoleen oikeusministeriössä voidaan kääntyä kansainvälisissä asioissa, 
nyt esitetäänkin mallia, jonka mukaan vastuu kansainvälisistä asioista piilotetaan monen 
organisaatiokerroksen alle. 

Työryhmän raportissa esitetty ehdotus on henkilöstöpoliittisesti huono. Työryhmässä on 
ollut edustettuna kolme kansainvälisen yksikön edustajaa, joilla on jo tehtäviensä puo-
lesta pitkäaikainen ja erittäin vankka asiantuntemus näiden asioiden hoidosta. Työryh-
män muilla jäsenillä on selvästi vähemmän käytännön kokemusta kansainvälisten asioi-
den hoitamisesta.  

Kansainvälisen yksikön edustajat ovat koko työryhmän työskentelyn ajan keskustelleet 
työryhmässä esiin tulleista näkökohdista muiden kansainvälisen yksikön virkamiesten 
kanssa ja ovat näin ollen voineet puhua koko yksikön puolesta. Kansainvälinen yksikkö 
on yhdessä ja yksittäisten edustajien edustamana esittänyt, että nykyinen malli on luon-
teva ja toimiva. On vaikeata käsittää, miksi yksikkö siirretään lähes kokonaan toiseen 
osastoon, erityisesti kun esitetty muutos tulee edellyttämään eräiden virkamiesten osalta 
merkittäväkin lisäyksiä tehtäviin. 

* * * * * 

Työryhmän raporttiin otettu ainoa kehittämisvaihtoehto piilottaa kansainvälisten asioi-
den hoidon yhteen osastoon, vähentää siihen käytettäviä resursseja ja on vastoin asiaa 
parhaiten tuntevien virkamiesten näkemystä. Tätä vasten on vaikeata käsittää, että sille 
esitetyt mutta käytännössä epävarmoiksi jäävät vähäiset edut voisivat puoltaa sen esit-
tämistä.  

 

Matti Joutsen, Hannu Taimisto ja Marina Venäläinen 
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