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HAL-01; HAL-10; HAL-11; HAL-13; HAL-40; HAL-44; KPA-01; KPA-02; OIK-20; PRO-00; TUO01; TUO-02; TUO-30; VSI-00

Laatija jakanut

Vastauksena oikeusministeriön tietopyyntöön ulkoministeriö toteaa seuraavaa:
Ulkoministeriön hallinnonalalla ei tällä hetkellä suoriteta automaattista päätöksentekoa. Seuraavat
ulkoministeriön toimialat ja asiaryhmät soveltuisivat mahdollisesti tietyin osin automaattiseen
päätöksentekoon:
Viisumihakemukset
Viisumihakemusten osalta tehdään esivalmistelua ja ”kategorisointia” tausta-aineiston osalta siten, että
hakemukset tulevat luokiteltuina muutamaan luokkaan jatkotyöstettäviksi ja/tai päätettäväksi
hakemuskäsittelijälle. Järjestelmä ei tee päätöstä, mutta voisi tiettyjen hakemusten osalta sen tehdä, jos näin
päätettäisiin.
Yhteyshenkilö: apulaisosastopäällikkö Leena Liukkonen, tietohallintojohtaja Ari Uusikartano
Vientivalvonta
Automaattista päätöksentekoa voisi olla mahdollista kehittää liittyen mm. yleisluvan käyttöilmoitusten
notifikaatioiden antamiseen sekä joiltain osin vientilupahakemusten käsittelyyn ja ratkaisuun. Kyseessä olevien
päätösten määrä olisi joitakin satoja vuodessa.
Yhteyshenkilö: yksikönpäällikkö Teemu Sepponen
Protokollapalvelut
Ulkoministeriön protokollapalvelut vahvistaa Suomessa sijaitsevien diplomaattisten edustustojen ja
kansainvälisten järjestöjen tekemien tavara- ja palveluhankintojen verottomuuden edellytykset.
Ulkoministeriö tarkistaa hakijan aseman ja hankintojen käyttötarkoituksen (virallinen tai yksityinen käyttö) ja
vahvistaa, että hakija ja hankinta täyttävät laissa vaaditut edellytykset. Hankinnat koskevat erilaisia tavaroita ja
palveluita. Hakijan tai hankittavan tavaran asema sekä aineellisessa laissa säädetty vaatimus
vastavuoroisuudesta ovat määrääviä kriteerejä verottomuuden edellytyksiä vahvistettaessa. Tiettyjen
hankintojen verottomuuden vahvistaminen ei edellytä vastavuoroisuuden tarkistamista, jolloin vahvistaminen
on kaavamaista ja perustuu laissa säädettyjen mekaanisten seikkojen tarkistamiseen. Tällä tarkoitetaan
esimerkiksi tietyn tunnuksen tarkistamista hakijan tiedoista. Hakija toimittaa verottomuuden vahvistamista
koskevan asiakirjan joko Tullille, Verohallinnolle tai verottomalle varastolle, jolloin verottomuus toteutetaan
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joko viranomaisen päätöksellä tai luovuttamalla tuote verottomasti hakijalle. Rajallista harkintavaltaa
edellyttäviä teknisiä päätöksiä on vuositasolla noin 2000 kappaletta.
Keskeiset aineelliset säännökset: Tullilaki (304/2016), Valmisteverotuslaki (182/210), Autoverolaki
(1482/1994), Arvonlisäverolaki (1501/1993). Menettelyjä koskevat säännökset sisältyvät verolainsäädäntöön.
Niissä säädetty ulkoministeriön tehtävä koskee verottomuuden edellytyksien vahvistamista.
Yhteyshenkilö: lakimies Sinikka Malmberg
Henkilöstöhallinto
Tietyt yksittäiset päätökset, esim. virkamiehen siirtopäätös palatessa ulkomaanedustuksesta ministeriön
virkapaikkatehtävään, soveltuisivat automaattisen päätöksenteon kohteeksi. Lisäksi automatiikkaa voisi
mahdollisesti hyödyntää joissakin ulkomaanedustukseen liittyvissä korvauksissa, esim. muuttokorvaus.
Ulkoministeriön virkavapauksien ja ulkomaanedustuksen korvauksien hakeminen ja myöntäminen tapahtuvat
Kiekussa (kohta 3).
Yhteyshenkilö: yksikönpäällikkö Soile Kauranen
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