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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion virlcamieslain 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valti
on virkamieslakia. Lakiin ehdotetaan lisättä
väksi säännös, jonka mukaan valtionhallin
non korkeimpiin virkoihin nimitettäviksi esi
tettävillä henkilöillä on velvollisuus ilmoit
taa ennen nimitystä sellaiset sidonnaisuuten
sa, jotka voivat vaikuttaa heidän edellytyk
siinsä hoitaa virkatehtäviään. Ilmoitusvelvol
lisuuden piirissä olisivat sivutoimet, luotta
mustehtävät, elinkeinotoiminta, omistukset 
yrityksissä sekä muu merkittävä varallisuus. 
Ilmoitusvelvollisuus koskisi myös henkilöitä, 
joita esitetään nimitettäväksi hoitamaan edel
lä mainittuja virkoja vastaavia tehtäviä mää
räaikaisessa virkasuhteessa. Ehdotetun sään
nöksen mukaan ilmoitusvelvollisuus koskee 
myös ilmoitetuissa tiedoissa tapahtuneita 
muutoksia sekä tilanteita, joissa viranomai
nen erikseen pyytää virkamieheltä selvitystä 
näistä. 

Lakiin ehdotetaan myös lisättäväksi sään
nös, jonka nojalla viranomainen voi pyytää 
virkaa hakeneelta tai siihen ilmoittautuneelta 

henkilöltä ennen nimitystä selvityksen hä
nen terveydentilastaan. Selvitysmahdollisuus 
koskisi myös henkilöä, joka esitetään nimite
ttäväksi määräaikaiseen virkasuhteeseen. 

Virkamiesten eroamisikää koskevaa sään
nöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
viranomainen voi päättää muun virkamie
hen kuin tuomarin jatkamisesta eroamisiän 
jälkeen samassa virassa tai tehtävässä enin
tään kaksi vuotta. 

Lain muutoksenhakusäännöksiä ehdotetaan 
lisäksi muutettaviksi hallintolainkäyttölain 
voimaantulon johdosta. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on 
hyväksytty ja vahvistettu. Lain voimaantu
losäännöksessä säädettäisiin, että ennen lain 
voimaantuloa valtionhallinnon korkeimpiin 
virkoihin tai niitä vastaaviin määräaikaisiin 
virkasuhteisiin nimitettyjen virkamiesten tu
lee antaa ilmoitus sidonnaisuuksistaan kuu
den kuukauden kuluessa lain voimaantulosta. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila 

1.1. Sidonnaisuuksien 
ilmoittamisvelvollisuus 

Lainsäädäntö 

Virkamiesten oikeutta harjoittaa sivutointa 
on rajoitettu valtion virkamieslain 
(750/1994) 18 §:ssä. Säännöksen mukaan 
virkamies ei saa ottaa vastaan eikä pitää si
vutointa, jonka vuoksi hän tulisi esteelliseksi 
tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään saa 
vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtä-
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vän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtä
vän asianmukaista hoitamista taikka kilpaile
vana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työn
antajaa. Sivutoimia ovat palkattu työ ja teh
tävä, josta virkamiehellä on oikeus kieltäy
tyä, samoin kuin ammatti, elinkeino ja liike. 
Virkamiehen on pyydettävä sivutoimen har
joittamiseen lupa viranomaiselta niissä ta
pauksissa, joissa sivutoimeen käytetään työ
aikaa. Muissa tapauksissa sivutoimesta on 
ilmoitettava viranomaiselle. 

Sivutoimiluvan myöntää ministeriön virka
miehelle ja välittömästi ministeriön alaisen 
viraston päällikölle asianomainen ministeriö. 
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Ministeriön alaisen viraston muulle virka
miehelle sivutoimiluvan myöntää valtion 
virkamiesasetuksen (971/1994) 18 §:n mu
kaan asianomainen virasto. Sivutoimiluvan 
myöntävästä viranomaisesta voidaan säätää 
valtion virkamiesasetuksesta poiketen. 

Voimassa olevassa laissa ei ole sivutoimen 
ilmoittamisvelvollisuutta lukuun ottamatta 
säännöksiä virkamiehen velvollisuudesta il
moittaa taloudelliset tai muut sidonnai
suutensa. 

Virkamiesten esteellisyyttä koskevat sään
nökset ovat hallintomenettelylain (598/1982) 
10 §:ssä. Lain 10 §:n 1 momentin 5 kohdan 
mukaan virkamies on esteellinen, jos hän on 
hallituksen tai siihen rinnastettavan toimieli
men jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai 
sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yh
teisössä, säätiössä tai julkisoikeudellisessa 
laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle 
asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä 
hyötyä tai vahinkoa. Mainitun pykälän 1 
momentin 6 kohdan mukaan virkamies on 
esteellinen, jos luottamus hänen puolueetto
muuteensa erityisestä syystä vaarantuu. Hal
lituksen esityksen hallintomenettelylaiksi ja 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 88/1981 
vp) perustelujen mukaan viimeksi mainitun 
erityisen syyn olisi oltava yleensä myös ul
kopuolisen havaittavissa ja sen puolueetto
muutta vaarantavan vaikutuksen oltava suun
nilleen samanasteinen kuin erityisesti määri
tellyissä esteellisyysperusteissa. 

Hallintomenettelylain 11 §:n mukaan es
teellisenä ei saa käsitellä asiaa eikä olla läs
nä sitä käsiteltäessä, paitsi milloin esteelli
syys asian laadun vuoksi ei voi vaikuttaa 
ratkaisuun tai asian käsittelyä ei voida lykä
tä. 

Suomessa on säädetty vain ministereille 
ulkopuolisia sidonnaisuuksia koskeva ilmoi
tusvelvollisuus. Ilmoitusvelvollisuutta koske
va hallitusmuodon muutos (270/1995) tuli 
voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1995. Halli
tusmuodon uuden 36 c §:n 1 momentissa 
säädetään valtioneuvoston jäsenille kielto 
ministeriaikana hoitaa julkista virkaa tai 
muuta tehtävää, joka voi haitata ministerin 
tehtävien hoitamista tai vaarantaa luottamus
ta hänen toimintaansa valtioneuvoston jä
senenä. 

Saman pykälän 2 momentissa säädetään 
valtioneuvoston jäsenten velvollisuudesta 
antaa viivytyksettä nimityksensä jälkeen 
eduskuntaa varten selvitys elinkeinotoimin
nastaan, omistuksistaan yrityksissä ja muusta 

merkittävästä varallisuudestaan sekä sellai
sista ministerin virkatoimiin kuulumattomis
ta tehtävistään ja muista sidonnaisuuksistaan, 
joilla voi olla merkitystä arvioitaessa hänen 
toimintaansa valtioneuvoston jäsenenä. 

Ministerille säädetyn sidonnaisuuksien il
moitusvelvollisuuden tavoitteena oli halli
tuksen esityksen laeiksi Suomen Hallitus
muodon ja valtiopäiväjärjestyksen muuttami
sesta (HE 284/1994 vp) mukaan tukea kan
salaisten luottamusta poliittiseen järjestel
mään. Ministerien poliittisen ja oikeudellisen 
vastuun lisäksi pidettiin perusteltuna luoda 
keinoja, jotka jo ennakolta tehokkaasti es
täisivät sellaisen tilanteen muodostumisen, 
joka saattaisi vaarantaa luottamusta valtio
neuvoston jäsenen toiminnan asianmu
kaisuuteen. Tavoitteena oli näin vähentää 
tarvetta puuttua jälkikäteen ministerien toi
minnan laillisuuteen virkasyytemenettelyllä. 

Ministerien on annettava selvitys sidonnai
suuksistaan viivytyksettä nimityksen jälkeen. 
Ministereiden ilmoittamat sidonnaisuudet 
tulevat julkisiksi. Niistä ilmoitetaan edus
kunnalle valtioneuvoston kirjelmällä. 

Sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuus 
muissa OECD-maissa 

Valtiovarainministeriön 16 päivänä kes
kuuta 1995 asettama korkeimpien virka
miesten valintaperusteita ja -menetelmiä uu
distamaan asetettu työryhmä selvitti Ta
loudellisen yhteistyön ja kehityksen järjes
töön (OECD) kuuluvien maiden käytäntöjä 
virkamiesten sidonnaisuuksien ilmoittamis
velvollisuudesta. Selvitys osoitti, että kor
keimmilla virkamiehillä on säädöksiin pe
rustuva velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuu
tensa Islannissa, Belgiassa, Irlannissa, Portu
galissa, Turkissa, Australiassa, Yhdysvallois
sa ja Meksikossa sekä rajoitettuna Ranskas
sa. Ilmoitusvelvollisuutta ei ole Norjassa, 
Itävallassa, Alankomaissa, Japanissa eikä 
Uudessa Seelannissa. 

Tiedot sidonnaisuuksista on Islantia lukuun 
ottamatta annettava kirjallisina. Yhdysvaltoja 
lukuun ottamatta tiedot ovat luottamukselli
sia, eivät siis julkisia. Joissakin maissa, ku
ten Irlannissa ja Yhdysvalloissa, tiedot on 
annettava myös puolison ja lasten sidonnai
suuksista. Tiedot annetaan eräissä maissa, 
kuten Belgiassa, Ranskassa, Meksikossa ja 
Portugalissa, erityiselle lautakunnalle tai vas
taavalle elimelle. Islannissa tiedot annetaan 
sille viranomaiselle tai ylemmälle virkamie-
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helle, jonka alainen tiedot antava henkilö on. 
Tiedot annetaan asianomaiselle ministerille 
tai viraston päällikölle Australiassa ja Irlan
nissa. 

Nykytilan arviointi 

Virkamiehen ulkopuoliseen sidonnaisuu
teen liittyvä ongelma on julkisuudessa tullut 
esiin valtion vakuusrahaston johtajan esteei
Iisyyttä koskevassa tapauksessa vuonna 
1995. Valtioneuvoston oikeuskansleri otti 
asian käsiteltäväkseen julkisuudessa esiin 
tuotujen kysymysten perusteella. Yksi kysy
mys koski vakuusrahastonjohtajan aikaisem
man työnantajan, Kansallis-Osake-Pankin, 
vuonna 1991 myöntämää eläkettä, johon 
johtajalla olisi oikeus siihen asti, kun hän 
eläkeikään tultuaan siirtyisi pankin eläkesää
tiön piiriin. Vakuusrahaston johtaja nimitet
tiin virkaansa 22 päivänä huhtikuuta 1993. 

Oikeuskansleri totesi 28 päivänä huh
tikuuta 1995 antamassaan päätöksessä (Dnro 
3/51195), että valtion vakuusrahaston johta
jan saama eläke on sellainen huomattava 
taloudellinen side, jonka johdosta luottamus 
hänen puolueettomuuteensa koko pankkiken
tän yläpuolella toimivana virkamiehenä vaa
rantuu hallintomenettelylain 10 §:n 1 mo
mentin 6 kohdan yleislausekkeenomaisessa 
esteellisyysperusteessa tarkoitetuin tavoin. 
Selvitystä ei ollut siitä, että nimityksestä 
päättäneet valtioneuvoston jäsenet tai esitte
levä ministeri tai esittelijä olisivat tienneet 
eläkkeestä nimitysasiaa käsitellessään. 

Oikeuskansleri esitti edellä mainitun pää
töksen yhteydessä valtiovarainministeriön 
harkittavaksi, olisiko johtavien virkojen täyt
tämisjärjestelmää kehitettävä siten, että nii
hin ilmoittautuneiden henkilöiden ennen vir
kanimitystä tulisi antaa tai heiltä pyytää sel
lainen selvitys, joka hallitusmuodon 36 c §:n 
mukaan vaaditaan ministeriltä. Valtiovarain
ministeriö asetti 16 päivänä kesäkuuta 1995 
työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia ehdo
tus korkeimpien virkamiesten valintaperus
teiden ja -menetelmien uudistamiseksi. Eh
dotuksen valmisteleminen oikeuskanslerin 
esityksestä sisältyi työryhmän toimeksian
toon. 

Virkamiesten sidonnaisuuksien ilmoitta
mista koskevan lainsäädännön puuttuminen 
on käytännössä voinut aiheuttaa ongelmia 
silloin, kun julkisuuteen on tullut tieto kor
kean virkamiehen sidonnaisuuksista, jotka 
eivät ole olleet nimittävän viranomaisen tie-

dossa. Ilmoitusvelvollisuuden säätäminen on 
keino varmistaa jo etukäteen viranomaisen 
tietoisuus sellaisista seikoista, joilla voi olla 
vaikutusta arvioitaessa virkamiehen edelly
tyksiä hoitaa tehtäviään. 

1.2. Selvitys teJVeydentilasta 

Valtion virkamiehiksi hakevilta henkilöiitä 
ei nykyisen lainsäädännön perusteella voida 
vaatia selvitystä työkyvystä. 

Julkisen sektorin valintajärjestelmissä val
tionhallinto on tässä mielessä poikkeus. 
Kunnallisia virkoja koskevaan hakumenette
lyyn sovelletaan kunnallisen virkasäännön 
määräyksiä. Kunnallisen työmarkkinalaitok
sen 15 päivänä toukokuuta 1995 hyväksy
män mallivirkasäännön mukaan virkaan saa
daan ottaa henkilö, joka on todettu lääkärin
todistuksen perusteella terveytensä puolesta 
sopivaksi virkaan. Jollei lääkärintodistus ole 
käytettävissä virkaa täytettäessä, valinta on 
suoritettava ehdollisena ja kysymys valinnan 
vahvistamisesta ratkaistava vasta sitten, kun 
edellä tarkoitettu lääkärintodistus on esitetty. 
Mallivirkasäännön mukaan lääkärintodistusta 
ei kuitenkaan ole vaadittava, jos henkilö jo 
on asianomaisen kunnan palveluksessa ja on 
jo aikaisemmin esittänyt lääkärintodistuksen, 
tai jos virka täytetään enintään kuuden kuu
kauden ajaksi. Näissäkin tilanteissa todistus 
voidaan vaatia, jos viranomainen pitää sitä 
tarpeellisena. 

Kirkon, seurakunnan tai seurakuntayhty
män viranhaltija tai virkaa hakenut henkilö 
voidaan kirkkolain (1 054/1993) 6 luvun 4 
§:n mukaan määrätä hänen terveydentilansa 
toteamiseksi tarkastuksiin ja tutkimuksiin, 
jos se on tarpeen viran hoitamisen edellytys
ten selvittämiseksi. 

Valtion virkamieslain 19 §:n mukaan vir
kamies on velvollinen asianomaisen viran
omaisen pyynnöstä antamaan tälle tehtävän 
hoitamisen terveydellisiä edellytyksiä koske
via tietoja. Virkamies voidaan myös määrätä 
hänen terveydentilansa toteamiseksi suori
tettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin, jos se 
on tarpeen tehtävän hoitamisen edellytysten 
selvittämiseksi. Viranomaisen määräämistä 
tarkastuksista ja tutkimuksista aiheutuvat 
välttämättömät kustannukset suoritetaan val
tion varoista. Tämä säännös ei koske viran
haku- ja nimittämistilanteita eikä sen nojalla 
voida vaatia viran hakijaa esittämään lääkä
rintodistusta. 
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1.3. Eroamisikä 

Hallituksen esityksessä valtion virkamies
laiksi ja laiksi valtion virkaehtosopimuslain 
muuttamisesta (HE 291/1993 vp) ehdotettiin 
yleiseksi eroamisiäksi 67 vuotta, kuten oli 
silloin voimassa olleessa laissakin. Hallituk
sen esityksessä ehdotettiin kuitenkin poistet
tavaksi mahdollisuus jatkaa virassa ero
amisiän täyttämisen jälkeen. Perusteluna täl
le oli se, että 67 vuoden ikä on niin korkea, 
että jatkaminen virassa tämän iän täytyttyä 
ei ole perusteltua. 

Eduskunnan hallintovaliokunta ehdotti vir
kamiesten yleisen eroamisiän alentamista 
hallituksen esityksessä ehdotetun 67 vuoden 
sijasta 65 vuoteen. Valiokunta katsoi, että 
tämän päivän yhteiskunnassa erityisesti jul
kisen vallan käyttämiseen liittyvät tehtävät 
ovat niin vaativia ja vastuullisia, että 65 
vuoden ikääkin voidaan pitää varsin korkea
na yleisenä eroamisikänä. Eduskunta muutti 
hallituksen esityksessä olevan yleisen eroam
isiän 65 vuodeksi 1 päivästä tammikuuta 
1996. 

1.4. Muutoksenhakua koskevat säännökset 

Voimassa olevan valtion virkamieslain 
muutoksenhakua koskevan 14 luvun eräiden 
säännösten mukaan viranomaisen tai virka
mieslautakunnan päätökseen saadaan hakea 
muutosta siten kuin muutoksenhausta hallin
toasioissa annetussa laissa ( 154/1950) sääde
tään. Tämä laki kumotaan hallintolainkäyttö
lailla (586/1996), joka tulee voimaan 1 päi
vänä joulukuuta 1996. 

2. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

2.1. Sidonnaisuuksien 
ilmoittamisvelvollisuus 

Esityksen tavoitteena on valtionhallinnon 
avoimuuden lisääminen sekä kansalaisten 
luottamuksen turvaaminen hallinnon riippu
mattomuuteen ja puolueettomuuteen. 

Esityksen tärkeänä tavoitteena, jota myös 
kansainvälinen vertailu tukee, on turvata eet
tisesti korkeatasoinen ylin virkamieskunta. 
Sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuus on 
vain yksi keino tämän tavoitteen toteuttami
seksi. Sitä täydentävät valtiovarainministe
riössä parhaillaan valmisteilla olevat ylimpi
en virkamiesten valinnan kehittämiseen liit-

tyvät toimenpiteet, JOissa korkean virka
miesetiikan merkitystä myös korostetaan. 

Tavoitteena on myös estää ennalta sellais
ten tilanteiden syntyminen, joissa vasta jäl
kikäteen joudutaan arvioimaan virkamiehen 
sidonnaisuuksien vaikutusta hänen edellytyk
siinsä hoitaa virkatehtäviään. 

Sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuus 
ehdotetaan säädettäväksi henkilöille, joita 
esitetään nimitettäväksi valtion virkamieslain 
26 §:ssä tarkoitettuihin virkoihin. Nämä ovat 
valtioneuvoston oikeuskanslerin ja apulaisoi
keuskanslerin, puolustusvoimain komentajan, 
ministeriön kansliapäällikön, valtiosihteerin, 
alivaltiosihteerin ja osastopäällikön virat se
kä ne viraston päällikön virat, joiden perus
taminen, lakkauttaminen ja viran nimen 
muuttaminen edellyttää eduskunnan hyväk
symistä valtion talousarviossa. 

Ehdotuksen mukaan ilmoitettavia sidonnai
suuksia olisivat lähtökohtaisesti hallitusmuo
don 36 c §:ssä säädetyt eli samat sidonnai
suudet kuin ministereillä. Ilmoitusvelvolli
suus koskisi kuitenkin vain sellaisia sidon
naisuuksia, jotka voivat vaikuttaa nimitettä
väksi ehdotettavan henkilön edellytyksiin 
hoitaa tulevia virkatehtäviään. Tämä ehdotet
tu rajoitus ministereihin verrattuna johtuu 
siitä, että virkamiesten tehtävät koostuvat 
useimmiten asianomaisen ministeriön tai hal
linnonalan tehtävistä, kun taas ministereiden 
tehtävät kattavat laajemman sektorin eli 
kaikki valtioneuvoston käsiteltäviksi tulevat 
asiat. 

Ehdotus poikkeaa ministereille säädetystä 
ilmoitusvelvollisuudesta myös ilmoitusajan
kohdan ja taloudellista asemaa koskevien 
tietojen julkisuuden osalta. Myöskään muita 
sidonnaisuuksia kuin pykälässä mainitut ei 
ehdoteta ilmoitusvelvollisuuden piiriin. 

Ylimpien virkamiesten ilmoitusvelvollisuus 
ehdotetaan toteutettavaksi jo ennen nimittä
mistä siten, että vain nimitettäväksi ehdotet
tavalla henkilöllä on velvollisuus ilmoittaa 
sidonnaisuutensa. Näin menetellen voidaan 
mahdollisimman hyvin ehkäistä puolueetto
muuden vaarantavat tilanteet jo ennen vir
kasuhteen alkamista. Nimityspäätöstä edeltä
vän ilmoitusvelvollisuuden etuna on, että 
virkaan ilmoittautunut tietää jo ennen lopul
lista sitoutumistaan virkaan, mitkä sidonnai
suudet ovat asianomaisen viran kannalta 
merkityksellisiä ja mistä hänen mahdollisesti 
pitäisi luopua, jotta hänet voidaan nimittää. 
Viran hoitamisen edellytykset olisi näin sel
kiinnytetty jo ennen virkasuhteen alkamista. 
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Sekä virkaan ilmoittautuneen että viran
omaisen- ja koko valtionhallinnon- kannal
ta on tärkeää, että ilmoitusvelvollisuus täyte
tään jo ennen nimitystä. Muussa tapauksessa 
olisi mahdollista nimittää henkilö virkaan, 
minkä perusteella hän irtisanoutuisi edelli
sestä tehtävästään, ja voisikin tulla irtisano
tuksi annettuaan virkasuhteen alettua ilmoi
tuksen sidonnaisuuksistaan. Tällainen tilanne 
voisi johtaa kohtuuttomiin seuraamuksiin, 
jotka voidaan välttää ennen nimitystä to
teutettavalla ilmoitusvelvollisuudella. Myös 
valtionhallinnon toimivuuden kannalta ilmoi
tusvelvollisuus ennen nimitystä on perustel
tu. 

Virkamiesten taloudellista asemaa koske
vat tiedot olisivat ehdotuksen mukaan salas
sa pidettäviä. Perusteluna tälle on se, että 
virkamiesten ja ministereiden asemaa ja vas
tuuta koskevien säännösten eroavaisuudet 
huomioon ottaen ehdotetun säännöksen ta
voitteet ovat saavuttavissa jo sillä, että asi
anomaisella viranomaisella on tieto virka
miehen sidonnaisuuksista. Myös kansainväli
nen vertailu puoltaa taloudellista asemaa 
koskevien tietojen salassa pitämistä. 

Lisäksi huomioon on otettu yksilöiden 
suojasta henkilötietojen käsittelyssä ja näi
den tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii
vin (95/46/EY) muutos, joka laajentaa tie
tosuojan alaa yksityisistä luonnollisista hen
kilöistä kaikkiin luonnollisiin henkilöihin. 
Direktiivi on pantava täytäntöön Suomessa 
lokakuun loppuun 1998 mennessä. Kehitys
suuntana on yksityisyyden suojan korostami
nen aikaisempaa laajemmin, mikä antaa 
myös virkamiehille entistä suuremman yksi
tyisyyden suojan. 

2.2. TeJVeydentilaa koskeva selvitys 

Tavoitteena on, että valtion virkaan nimi
tetään kussakin tilanteessa mahdollisimman 
pätevä ja kyvykäs henkilö hallitusmuodon 
86 §:ssä säädettyjä nimitysperusteita sovel
taen. Valinnassa otetaan siten huomioon eh
dokkaiden taito, kyky ja koeteltu kansalais
kunto, joiden pohjalta vertaillaan hakijoiden 
ansioita toisiinsa. Terveydentilan selvittämi
nen viranomaisen harkinnan mukaisesti tar
vittaessa ennen nimittämistä on omiaan estä
mään tilanteet, joissa ehkä hyvinkin pian 
nimityksen jälkeen joudutaan arvioimaan 
henkilön terveydentilan vaikutuksia hänen 
edellytyksiinsä hoitaa virkatehtäviään. 

2.3. Eroamisikä 

Voimassa olevan lain mukainen ehdoton 
65 vuoden eroamisikä voi joissakin tapauk
sissa olla ongelmallinen, koska viranomai
nen ei voi myöntää virkamiehelle oikeutta 
jatkaa virassa eroamisiän täytyttyä, vaikka 
siihen olisi tehtävien hoidon kannalta perus
teltu syy. Tämän vuoksi ehdotetaan säännös
tä muutettavaksi siten, että se mahdollistaa 
virkasuhteen jatkamisen, jos siihen on päte
vä syy. 

3. Esityksen vaikutukset 

Esityksellä ei ole valtiontaloudellisia, or
ganisatorisia eikä henkilöstövaikutuksia. 

4. Asian valmistelu 

4.1. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiova
rainministeriössä. Esitys perustuu sidonnai
suuksien ilmoittamisen ja terveydentilaa kos
kevan selvityksen osalta valtiovarainministe
riön 16 päivänä kesäkuuta 1995 asettaman 
korkeimpien virkamiesten valintaperusteita 
ja -menetelmiä uudistamaan asetetun työryh
män muistioihin. Näistä Korkeimpien virka
miesten sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvol
lisuutta koskeva muistio (1995:29) luovutet
tiin 30 päivänä marraskuuta 1995 ja Kor
keimpien virkamiesten valinnan kehittämistä 
koskeva muistio (1996: 13) 1 päivänä lo
kakuuta 1996 valtiovarainministeriölle. 

Esityksestä on käyty yhteistoiminnasta val
tion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 
(651/1988) ja siihen liittyvien sopimusten 
mukaiset neuvottelut valtion henkilöstöä 
edustavien keskusjärjestöjen kanssa. 

4.2. Lausunnot 

Työryhmän ehdotuksista sidonnaisuuksien 
ilmoittamisvelvollisuudesta ovat antaneet 
lausuntonsa kaikki ministeriöt, valtioneuvos
ton kanslia, valtioneuvoston oikeuskansleri 
ja tietosuojavaltuutettu. Lausunnoista on laa
dittu yhteenveto valtiovarainministeriössä. 
Korkeimpien virkamiesten valinnan kehittä
mistä koskevasta muistiosta ovat pyydetyn 
lausuntonsa antaneet edellä mainitut lukuun 
ottamatta oikeuskansleria sekä lisäksi tasa
arvovaltuutettu. 

Kaikissa lausunnoissa on suhtauduttu 
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myönteisesti sidonnaisuuksien ilmoittamis
velvollisuuden säätämiseen korkeimmille 

virkamiehille sekä terveydentilan selvittämi
sen mahdollistavaan säännökseen. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten pemstelut 

8 a §. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, 
että valtion virkamieslain 26 §:ssä tarkoitet
tuun virkaan nimitettäväksi esitettäväliä hen
kilöllä on velvollisuus ennen nimittämistä il
moittaa taloudelliset ja muut viran tehtävien 
kannalta merkittävät sidonnaisuutensa asian
omaiselle viranomaiselle. Ilmoitettavia si
donnaisuuksia olisivat ne 18 §:ssä tarkoitetut 
sivutoimet, muut luottamustehtävät, elinkei
notoiminta, omistukset yrityksissä sekä muu 
merkittävä varallisuus, jotka voivat vaikuttaa 
henkilön edellytyksiin hoitaa täytettävänä 
olevan viran tehtäviä. 

Valtion virkamieslain 26 §:ssä tarkoitettuja 
virkoja ovat valtioneuvoston oikeuskanslerin 
ja apulaisoikeuskanslerin, puolustusvoimain 
komentajan, ministeriöiden kansliapäällikön, 
valtiosihteerin, alivaltiosihteerin ja osasto
päällikön sekä ne viraston päällikön virat, 
jotka on eriteltävä valtion talousarviossa. 

Näihin virkoihin nimitetyt virkamiehet 
voidaan, sen lisäksi, mitä valtion virkamies
lain 25 § :n 2 momentissa säädetään ir
tisanomisen perusteista, irtisanoa, kun siihen 
on syytä. Tämän muita virkamiehiä väl
jemmän irtisanomisperusteen säätämistä pe
rusteltiin ylimpien virkamiesten tehtävillä, 
joissa heidän nauttimansa erityisen luotta
muksen menettämisen tai asetettujen ta
voitteiden jäämisen heistä johtuvista syistä 
saavuttamatta tulee oikeuttaa palvelussuhteen 
päättämiseen, vaikkei siihen olisi lain 25 
§:ssä säädettyjä perusteita. 

Virkasuhteen aikana ilmi tuleva, virkamie
hen puolueettomuuden vaarantava sidonnai
suus voisi olla valtion virkamieslain 26 §:ssä 
säädetty irtisanomisperuste. Virkamiehen 
irtisanominen perustuisi silloin siihen, että 
luottamus hänen puolueettomuuteensa virka
tehtävien hoidossa on vaarantunut tai mene
tetty. Jotta valtion virkamieslain sisältö olisi 
sopusoinnussa ilmoitusvelvollisuudesta joh
tuvien seurausten kanssa, nimitettäväksi esi
tettävän ja virkaan nimitetyn ilmoitusvelvol
lisuus on tarkoituksenmukaista rajata valtion 
virkamieslain 26 §:ssä tarkoitettuihin virkoi
hin. Näitä virkoja on noin 130. 

Hallitusmuodon 86 §:ssä säädetyt nimitys-

perusteet asettavat ne puitteet, joihin sidon
naisuuksien ilmoittamisvelvollisuus on sovi
tettava. Nimitysharkinnan tulee vastaisuudes
sakin perustua vain säädettyihin nimityspe
rusteisiin. Nimitysharkinta on voitava tehdä 
ilman, että tieto mahdollisista sidonnaisuuk
sista vaikuttaa hakijoiden ansioiden keskinäi
seen vertailuun. Tämän vuoksi sidonnaisuu
det ehdotetaan selvitettäviksi vasta sen jäl
keen, kun nimitysharkinta muilta osin on 
tehty. Tästä seuraa, että ilmoitus sidonnai
suuksista voidaan pyytää vain nimitettäväksi 
ehdotettavalta, nimitysperusteiden valossa 
ansioituneimmalta hakijalta. Näin saavute
taan myös mahdollisimman suuri yksityisyy
den suoja siten, ettei sellaisten virkaa hake
neiden tai siihen ilmoittautuneiden, joita ei 
ehdoteta nimitettäväksi, ole tarpeettomasti 
tehtävä ilmoitusta. 

Myös viranomaisen kannalta mahdollisim
man suppea ilmoitusvelvollisten piiri on pe
rusteltu, jotta tietosuojaan liittyvät ongelmat 
voidaan poistaa tai ne jäävät vähäisiksi. 
Käytännössä nimitettäväksi ehdotettava hen
kilö saattaa perustellusta syystä ennen nimi
tystä vaihtua. Näissä tilanteissa selvitys on 
pyydettävä mahdollisesti useammattakin 
henkilöltä. 

Sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuus 
on perusteltua asettaa lähtökohdiltaan mah
dollisimman samanlaiseksi kuin ministereil
lä. Huomioon on toisaalta otettava se, että 
korkeimpien virkamiesten virkatehtävät 
koostuvat lähinnä heidän edustamansa minis
teriön tai viraston hallinnonalan tehtävistä. 
Ministereiden tehtävät sitä vastoin kattavat 
laajemman sektorin eli kaikki valtioneuvos
ton käsiteltäviksi tulevat asiat. Tästä johtuen 
ylimpiin virkoihin nimitettäviksi esitettävien 
henkilöiden ilmoittamisvelvollisuutta ei ole 
tarpeen asettaa yhtä laajaksi kuin ministe
reillä. 

Ylimpiin virkoihin nimitettävien ilmoitta
misvelvollisuuden laajuus voi määräytyä 
asianomaisen viran tehtävien kannalta tarkoi
tuksenmukaisella tavalla. Tärkeää on, että 
ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat ne sei
kat, jotka objektiivisesti arvioiden voivat 
aiheuttaa ulkopuolisessa epäilyn puolueetto
muuden vaarantumisesta virkatehtäviä ajatel-



HE 236/1996 vp 7 

Ien. 
Jotta nimitettäväksi esitettävä henkilö voi 

ilmoittaa vain ne seikat, jotka voivat vaikut
taa hänen edellytyksiinsä hoitaa virkatehtävi
ään, viran tehtävät on määriteltävä etukä
teen. Myös tehtävän kannalta keskeisten si
dosryhmien selvittäminen on tarpeellista. 
Näiden selvittäminen ja tiedottaminen ilmoi
tusvelvolliselle henkilölle kuuluu viranomai
sen tehtäviin. Tällöin ilmoitettavaksi tulisivat 
vain olennaiset sidonnaisuudet, joilla saattaa 
olla vaikutusta viran tehtävien hoitamiseen. 

Valtionhallinnon ylimpiin virkoihin nimi
tettyjä virkamiehiä koskevat jo nykyisen 
valtion virkamieslain 18 §:n säännökset si
vutoimiluvan hakemisesta ja sivutoimen il
moittamisesta. Sivutoimilupa voidaan evätä 
tai ilmoituksenvaraisen sivutoimen harjoitta
minen kieltää esimerkiksi, jos se haittaa vi
rantoimitusta tai jos virkamies tulee sivutoi
men takia esteelliseksi omassa tehtävässään. 
Vaikka sivutoimilupaa ja sivutoimen ilmoi
tusvelvollisuutta koskeva valtion virkamies
lain 18 § turvaa riittävästi virkamiehen toi
minnan luotettavuudelle virkasuhteen aikana 
asetetun vaatimuksen, olisi myös nämä teh
tävät syytä ilmoittaa muiden sidonnaisuuksi
en ohella jo ennen nimittämistä. 

Virkamiehen toiminnan kannalta merkityk
sellisiä saattavat olla myös sellaiset luotta
mustehtävät, jotka eivät ole valtion virka
mieslain 18 §:ssä tarkoitettuja sivutoimia. 
Näitä ovat muun muassa kuntien ja muiden 
julkisyhteisöjen luottamustehtävät sekä sel
laiset luottamus- ja hallintotehtävät yrityksis
sä ja yhteisöissä, jotka eivät ole sivutoimiksi 
katsottavia tehtäviä. 

Ilmoitettavia taloudellisia sidonnaisuuksia 
olisivat lähtökohtaisesti hallitusmuodon 36 c 
§:ssä säädetyt sidonnaisuudet. Ilmoitettavia 
olisivat siten elinkeinotoiminta, omistukset 
yrityksissä sekä muu merkittävä varallisuus. 
Varallisuustiedoista ilmoitettavia olisivat 
merkittävät omistukset kotimaisissa ja kan
sainvälisissä yrityksissä sekä huomattavat 
taloudelliset vastuut. Sitä, milloin on kysy
myksessä merkittävä omistus tai huomattava 
taloudellinen vastuu, ei ole tarkoituksenmu
kaista määritellä yleisellä tasolla yksiselit
teisesti. Asian ratkaisu riippuu kussakin yk
sittäistapauksessa ilmenevistä seikoista ja 
ratkaisuun vaikuttaa olennaisesti myös vir
katehtävien sisältö. 

Virkamiesten omistamien asuntojen ilmoit
tamiseen ehdotetaan samanlaista menettelyä 
kuin ministereillä on. Virkamiesten ei siten 

olisi ilmoitettava tavanomaisena pidettävää 
asuntoa. Ylimpiin virkoihin nimitettävien 
tulisi kuitenkin ilmoittaa omistuksessaan ole
vat asunnot, joista heillä on tuloja, koska 
tällainen tilanne voidaan katsoa elinkeino
toiminnaksi tai muuksi erityiseksi varallisuu
deksi (PeVM 13/1994 vp, s. 2). 

Ehdotettuun säännökseen ei sisälly velvol
lisuutta ilmoittaa muita sidonnaisuuksia, joil
la voi olla merkitystä arvioitaessa henkilön 
toimintaa tehtävässään. Vaikka ministereiden 
on ilmoitettava myös tällaiset seikat, virka
miesten sidonnaisuudet tulevat riittävässä 
määrin esiin tehtävän määrittelyn perusteella 
annettujen edellä mainittujen seikkojen il
moittamisella. Tästä johtuen esimerkiksi per
heenjäsenten sidonnaisuudet eivät olisi il
moitusvelvollisuuden piirissä, vaikka minis
tereillä myös nämä voivat tapauskohtaisesti 
olla ilmoitettavia sidonnaisuuksia. 

Ennen nimitystä tehtävää ilmoitusta puol
taa tarve estää ennalta nimitykset, joiden 
seurauksena virkamies ei voisi käytännössä 
hoitaa tehtäviään kansalaisten viranhoitoon 
tunteman luottamuksen vaarantumatta. Mah
dollista olisi myös, että virkamies jouduttai
siin irtisanomaan valtion virkamieslain 26 
§:n nojalla, jos luottamus hänen toimintaan
sa virkamiehenä olisi sidonnaisuuden takia 
niin vaarantunut, että tämä olisi syy irtisano
miseen. 

Jotta menettely olisi mahdollisimman yk
sinkertainen ja selkeä, tietojen ilmoittamista 
varten on tarkoitus laatia ministereiden il
moituslomakkeen kaltainen lomake. 

Ilmoitettavien sidonnaisuuksien sisältö ja 
keskinäinen painotus voivat vaihdella riip
puen täytettävänä olevan viran tehtävistä. 
Selvitysvelvollisuus ei koske sellaisia sidon
naisuuksia, joilla ei objektiivisesti arvioiden 
ole minkäänlaista yhteyttä viran tehtävä
alaan. Jotta nimitettäväksi ehdotettavalla 
henkilöllä olisi mahdollisuus riittävän tarkas
ti ilmoittaa merkitykselliset sidonnaisuuten
sa, lomakkeen alussa on tarkoitus olla viran
omaisen laatima kuvaus ainakin viran tehtä
vistä ja sen hoidon edellyttämistä vuorovai
kutussuhteista. Nimitettäväksi ehdotettu an
taa ilmoituksensa tämän kuvauksen perus
teella. 

Lomakkeeseen on tarkoitus sisällyttää 
myös kohta, jossa nimitettäväksi ehdotettava 
sitoutuu tarvittaessa luopumaan sellaisesta 
sidonnaisuudesta, joka voi vaarantaa hänen 
puolueettomuutensa. Tämän sitoumuksen 
tarkoituksena olisi estää henkilön nimittä-
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mättä jättäminen sellaisissa tilanteissa, joissa 
hän on valmis luopumaan sidonnaisuuksista, 
jotka voisivat estää häntä hoitamasta haetta
vana olevaa virkaa. 

Ilmoitus annettaisiin nimityspäätöksen val
mistelijalle eli käytännössä sille virkamiehel
le, joka esittelee asian valtioneuvostolle. 

Pykälän 2 momentin mukaan ilmoitusvel
vollisuus tulisi sovellettavaksi myös henki
löön, joka esitetään nimitettäväksi valtion 
virkamieslain 9 §:n 1 momentin nojalla mää
räaikaiseen virkasuhteeseen hoitamaan 1 mo
mentissa tarkoitettuun virkaan kuuluvia teh
täviä. Tällainen virkasuhde voi käytännössä 
kestää usean vuoden ajan, jos kysymyksessä 
on esimerkiksi sijaisuus. Koska ilmoitusvel
vollisuuden kannalta virkaan ja määräaikai
seen virkasuhteeseen nimittäminen eivät 
poikkea toisistaan, ilmoitusvelvollisuus on 
perusteltua ulottaa koskemaan myös määrä
aikaiseen virkasuhteeseen nimitettäviksi eh
dotettavia henkilöitä. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi, että 1 ja 2 momentissa tarkoitetun 
virkaan tai virkasuhteeseen nimitetyn virka
miehen on ilmoitettava sidonnaisuuksiaan 
koskevista mahdollisista muutoksista. Lisäk
si ehdotetaan säädettäväksi pykälässä tarkoi
tetuille virkamiehille velvollisuus muutoin
kin viranomaisen pyynnöstä antaa vastaava 
selvitys. 

Jotta sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuus 
täyttäisi sille asetetut vaatimukset, tietojen 
tulee olla ajan tasalla. Tämän vuoksi ilmoi
tus olisi uusittava määräajoin virkaan nimit
tämisen jälkeen tai virkamiehillä tulisi olla 
velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksissa ta
pahtuneet muutokset. Ilmoitusvelvollisuuden 
tarkoitus täyttyy kuitenkin jo pelkän täyden
tämisvelvollisuuden asettamisella, jos tie
doissa tapahtuu muutoksia. 

Käytännössä saattaa esiintyä tilanteita, 
joissa viranomaiselle aikaisemmin annetun 
selvityksen paikkansa pitävyys on aiheellista 
tarkistaa. Tämän vuoksi virkamiehen tulee 
myös viranomaisen erikseen sitä pyytäessä 
antaa pykälän 1 momentissa tarkoitettu sel
vitys. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin ta
loudellista asemaa koskevien tietojen salas
sapitovelvollisuudesta. 

Viranhakua koskevat asiakirjat ovat julki
sia yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun 
lain (83/1951) nojalla. Tämä tarkoittaa vi
ranomaiselle lähetettyä hakemusta tai ilmoit
tautumista ja sen liitteitä. 

Valtioneuvostolle ja tasavallan presidentil
le tapahtuvaa nimityksen esittelyä varten 
laaditaan nimitysmuistio. Muistion tarkoituk
sena on antaa nimittävälle viranomaiselle 
ratkaisun tekoa varten tarpeelliset ja riittävät 
tiedot hakijoiden ansioista. Muistiossa ver
taillaan hakijoiden ansiot yleisten nimityspe
rusteiden, kelpoisuusvaatimusten ja virkaan 
kuuluvien tehtävien asettamien muiden vaa
timusten perusteella tarkastelemalla hakijoi
den koulutusta, työ- ja muuta kokemusta 
sekä muita ansioita. 

Nimitettävän henkilön ilmoittamat sidon
naisuudet ovat nimitykseen vaikuttava seik
ka, joka nimittävän viranomaisen tulee tietää 
ennen nimityspäätöksen tekemistä. Ilmoitetut 
sidonnaisuudet on mahdollista joko merkitä 
nimitysmuistioon tai laatia niistä erillinen 
muistion liite. Julkinen intressi ei vaadi ta
loudellista asemaa koskevien tietojen julkis
tamista, vaan riittää, että nimittävällä viran
omaisella on tieto niistä. 

Viranomaisten toiminnan julkisuutta kos
kevan lainsäädännön uudistamista valmistel
laan parhaillaan. Voimassa oleva lainsäädän
tö edellyttää taloudellista asemaa koskevien 
tietojen säätämistä salassa pidettäviksi eri
tyissäännöksellä. Uuden julkisuuslainsäädän
nön sisällön perusteella tulee myöhemmin 
ratkaistavaksi, edellytt:ääkö salassapito eri
tyissäännöstä valtion virkamieslaissa vielä 
uuden lainsäädännön voimaantulon jälkeen. 

Sivutoimia ja luottamustehtäviä koskevat 
tiedot olisivat julkisia, kuten jo nyt ovat vir
kamiesten ilmoittamat sivutoimet ja heidän 
pyytämänsä sivutoimiluvat. 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin, että 
tarkemmat säännökset ilmoituksen antami
sesta annetaan asetuksella. Asetuksella on 
tarkoitus säätää ainakin ilmoituksen vastaan
ottajasta ja ilmoituksen antamistavasta. 

8 b §. Pykälän 1 momentissa ehdotetaan 
säädettäväksi, että virkaa hakeneen tai siihen 
ilmoittautuneen henkilön tehtävän hoitami
sen terveydelliset edellytykset voidaan ennen 
nimittämistä selvittää. Virkamiehiä koskeva 
vastaava säännös on 19 § :n 1 momentissa. 

Työkyky on luettavissa hallitusmuodon ni
mitysperusteissa määritellyn kyvyn yhdeksi 
osatekijäksi. Se on tämän vuoksi haettavana 
olevan viran tehtävien hoitamista ajatellen 
olennainen seikka, jonka perusteella voidaan 
osaltaan ennakoida selviytymistä tehtävistä 
tulevaisuudessa. Tämän vuoksi nimittävällä 
viranomaisella tulisi olla tarpeen mukaan 
mahdollisuus ennen nimittämistä varmistua 
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virkaa hakeneen henkilön työkyvystä. Tarve 
selvityksen pyytämiseen harkitaan jokaisessa 
nimitystilanteessa erikseen. Tästä aiheutuvat 
kustannukset ehdotetaan suoritettaviksi valti
on varoista siten kuin 19 § :n 2 momentissa 
säädetään. 

Pykälän 2 momentti koskisi vastaavasti 
määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittämistä. 
Selvityksen pyytäminen voi olla tarpeen 
myös ennen määräaikaiseen virkasuhteeseen 
nimittämistä. Ehdotus koskee myös näitä 
tilanteita. 

35 §. Säännöstä ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että viranomainen voisi pätevästä 
syystä päättää eroaruisiän saavuttavan virka
miehen jatkamisesta virassaan enintään kaksi 
vuotta. Aloitteen tekisi viranomainen, koska 
tarpeen tulee lähteä viraston toiminnasta ja 
tehtävistä. Virkamies voisi siten työskennellä 
enintään 67 vuoden täyttämiseen asti. 

Pykälää ehdotetaan lisäksi muutettavaksi 
siten, että jos määräaikaiseen virkasuhtee
seen nimitetty virkamies saavuttaa laissa tai 
asetuksessa säädetyn toimikautensa aikana 
eroamisiän, viranomainen voisi virkamiehen 
suostumuksella jatkaa virkasuhdetta toimi
kauden loppuun, kuitenkin enintään kaksi 
vuotta. Säännöstä voitaisiin soveltaa esi
merkiksi yliopiston kansleriin. 

Tarkoituksena on, että säännöstä sovelle
taan vain poikkeustapauksissa. Viranomai
nen voisi päättää virkamiehen jatkamisesta 
tehtävässään, jos virkasuhteen päättyminen 
eroaruisiän täyttymisen johdosta aiheuttaisi 
huomattavaa haittaa tehtävien asianmukaisel
le hoidolle. 

45 §. Tuomariin sovelletaan 35 §:n 1 mo
mentin mukaan yleisen 65 vuoden ero
aruisiän sijasta 67 vuoden eroamisikää. Eh
dotettua 35 §:n 3 momentin säännöstä virka
miehen virkasuhteen jatkamisesta eroaruisiän 

360528Z 

jälkeen enintään kahdella vuodella ei tämän 
vuoksi ja koska tuomarin virkasuhteen jatka
mista ei ole asianmukaista jättää hallinnolli
sen viranomaisen yksittäistapauksessa rat
kaistavaksi ehdoteta sovellettavaksi tuoma
riin. 

52-54 ja 57 §. Säännökset ehdotetaan 
muutettaviksi siten, että niissä viitataan hal
lintolainkäyttölakiin (586/1996). 

66 §. Viranomaisesta, joka päättäisi 35 
§:ssä tarkoitetusta virkamiehen jatkamisesta 
samassa virassa tai tehtävässä eroaruisiän 
jälkeen, säädettäisiin asetuksella. 

2. Tarkemmat säännökset 

Ehdotettujen 8a §:n ja 66 §:n 3 momentin 
sekä lain voimaantulosäännöksen nojalla 
säädettäisiin asetuksella ainakin sidonnai
suuksia koskevan ilmoituksen antamistavasta 
ja sen vastaanottajasta sekä viranomaisesta, 
joka päättää virkamiehen jatkamisesta sa
massa virassa tai tehtävässä eroaruisiän jäl
keen. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mah
dollisimman pian sen jälkeen, kun se on hy
väksytty ja vahvistettu. 

Valtion virkamieslain 26 §:ssä tarkoitettui
hin virkoihin tai niitä vastaaviin määräaikai
siin virkasuhteisiin ennen lain voimaantuloa 
nimitetyille säädettäisiin velvollisuus il
moittaa tässä laissa tarkoitetut sidonnaisuu
tensa kuuden kuukauden kuluessa lain voi
maantulosta. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 
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Laki 
valtion virkamieslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 19 päivänä elokuuta 1994 annetun valtion virkamieslain (750/1994) 35 §:n 3 

momentti, 52 §:n 2 momentti, 53 §:n 1 momentti, 54 §, 57 §:n 1 momentti ja 66 §:n 3 mo
mentti, sekä 

lisätään lakiin uusi 8 aja 8 b §, 35 §:ään uusi 4 momentti ja 45 §:ään uusi 3 momentti 
seuraavasti: 

8 a § 
Jäljempänä 26 §:ssä tarkoitettuun virkaan 

nimitettäväksi esitettävän henkilön on ennen 
nimittämistä annettava selvitys niistä 18 
§:ssä tarkoitetuista sivutoimistaan, muista 
luottamustehtävistään, elinkeinotoiminnas
taan, omistuksistaan yrityksissä ja muusta 
merkittävästä varallisuudestaan, jotka voivat 
vaikuttaa hänen edellytyksiinsä hoitaa täytet
tävänä olevan viran tehtäviä. 

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan 
myös nimitettäessä henkilö 9 § :n 1 momen
tin nojalla hoitamaan 1 momentissa tarkoi
tettuun virkaan kuuluvia tehtäviä. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuihin 
virkoihin ja tehtäviin nimitettyjen virkamies
ten on ilmoitettava viivytyksettä 1 momen
tissa tarkoitetuissa tiedoissa tapahtuneet 
muutokset sekä myös muutoin annettava 
vastaava selvitys asianomaisen viranomaisen 
sitä pyytäessä. 

Viranomaiselle annetut henkilön taloudel
lista asemaa koskevat tiedot ovat salassa 
pidettäviä. 

Ilmoituksen antamista koskevat tarkemmat 
säännökset annetaan asetuksella. 

8b§ 
Virkaa hakenut tai siihen ilmoittautunut 

henkilö on velvollinen viranomaisen pyyn
nöstä antamaan tälle tehtävän hoitamisen ter
veydellisiä edellytyksiä koskevia tietoja. 
Henkilö voidaan myös määrätä hänen ter
veydentilansa toteamiseksi suoritettaviin tar
kastuksiin ja tutkimuksiin, jos se on tarpeen 
tehtävän hoitamisen edellytysten selvittämi
seksi. Tästä aiheutuneiden kustannusten suo
rittamisesta on voimassa, mitä 19 § :n 2 mo
mentissa säädetään. 

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan 
myös nimitettäessä henkilö 9 § :n 1 momen
tin nojalla määräaikaiseen virkasuhteeseen. 

35 § 

Virkamiehen virkasuhde päättyy ilman 
irtisanomista tai muuta virkasuhteen päätty
mistä tarkoittavaa toimenpidettä sen kuukau
den päättyessä, jonka aikana virkamies saa
vuttaa eroamisiän. Viranomainen voi kuiten
kin pätevästä syystä päättää virkamiehen 
jatkamisesta suostumuksellaan samassa vi
rassa eroamisiän jälkeen määräajan, kuiten
kin enintään kaksi vuotta. Tällöin virkasuhde 
päättyy ilman irtisanomista, kun määräaika 
on kulunut loppuun. Päätös virkamiehen oi
keuttamisesta jatkamaan virassa on tehtävä 
ennen kuin virkamies on saavuttanut ero
amisiän. 

Viranomainen voi päättää määräaikaiseen 
virkasuhteeseen nimitetyn virkamiehen, joka 
laissa tai asetuksessa säädetyn toimikautensa 
aikana saavuttaa eroamisiän, jatkamisesta 
suostumuksellaan tehtävässään toimikautensa 
loppuun, kuitenkin enintään kaksi vuotta. 
Tällöin virkasuhde päättyy ilman ir
tisanomista, kun määräaika on kulunut lop
puun. 

45 § 

Poiketen siitä, mitä 35 §:n 3 momentissa 
säädetään, tuomaria ei voida oikeuttaa jat
kamaan tuomarin virassa eroamisiän jälkeen 

52§ 

Oikaisuvaatimukseen annettuun viranomai
sen päätökseen saadaan hakea muutosta siten 
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää
detään. 
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53§ 
Valtioneuvoston päätökseen, jolla valtio

neuvoston yleisistunto on irtisanonut virka
miehen, purkanut virkasuhteen tai pidättänyt 
virkamiehen virantoimituksesta, saadaan ha
kea muutosta valittamalla korkeimmalta hal
linto-oikeudelta siten kuin hallintolain
käyttölaissa säädetään. 

54§ 
Virkamieslautakunnan päätökseen 53 ja 56 

§:ssä tarkoitetussa asiassa saadaan hakea 
muutosta valittamalla korkeimmalta hallinto
oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
säädetään. Muutosta voi hakea myös se vi
ranomainen, jonka tekemään päätökseen on 
haettu oikaisua virkamieslautakunnalta. 

57§ 
Viranomaisen 18 §:n nojalla tekemään vir

kamiehen sivutointa koskevaan päätökseen 
saadaan hakea muutosta siten kun hallinto
lainkäyttölaissa säädetään. 

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1996 

66 § 

Viranomaisesta, joka antaa virkamiehelle 
varoituksen, lomauttaa tai irtisanoo virka
miehen, purkaa virkasuhteen, pidättää viran
toimituksesta, siirtää virkamiehen 20 tai 21 
§:n nojalla tai päättää 35 §:n nojalla virka
miehen jatkamisesta samassa virassa tai teh
tävässä eroamisiän jälkeen, säädetään asetuk
sella. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Ennen tämän lain voimaantuloa valtion 
virkamieslain 26 §:ssä tarkoitettuihin virkoi
hin tai niitä vastaaviin määräaikaisiin vir
kasuhteisiin nimitettyjen virkamiesten on 
annettava tämän lain 8 a §:ssä tarkoitettu il
moitus kuuden kuukauden kuluessa tämän 
lain voimaantulosta asetuksella tarkemmin 
Säädettävälie viranomaiselle. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Ministeri Arja A Iho 
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Liite 

Laki 
valtion virkamieslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 19 päivänä elokuuta 1994 annetun valtion virkamieslain (750/1994) 35 §:n 3 

momentti, 52 §:n 2 momentti, 53 §:n 1 momentti, 54 §, 57 §:n 1 momentti ja 66 §:n 3 mo
mentti, sekä 

lisätään lakiin uusi 8 aja 8 b §, 35 §:ään uusi 4 momentti ja 45 §:ään uusi 3 momentti 
seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

8 a § 
Jäljempänä 26 §:ssä tarkoitettuun virkaan 

nimitettäväksi esitettävän henkilön on ennen 
nimittämistä annettava selvitys niistä 18 
§:ssä tarkoitetuista sivutoimistaan, muista 
luottam ustehtävistään, elinkeinotoim innas
taan, omistuksistaan yrityksissä ja muusta 
merkittävästä varallisuudestaan, jotka voivat 
vaikuttaa hänen edellytyksiinsä hoitaa täytet
tävänä olevan viran tehtäviä. 

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan 
myös nimitettäessä henkilö 9 §:n 1 momen
tin nojalla hoitamaan 1 momentissa tarkoi
tettuun virkaan kuuluvia tehtäviä. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuihin 
virkoihin ja tehtäviin nimitettyjen virkamies
ten on ilmoitettava viivytyksettä 1 momen
tissa tarkoitetuissa tiedoissa tapahtuneet 
muutokset sekä myös muutoin annettava 
vastaava selvitys asianomaisen viranomaisen 
sitä pyytäessä. 

Viranomaiselle annetut henkilön taloudel
lista asemaa koskevat tiedot ovat salassa 
pidettäviä. 

Ilmoituksen antamista koskevat tarkemmat 
säännökset annetaan asetuksella. 

8 b § 
Virkaa hakenut tai siihen ilmoittautunut 

henkilö on velvollinen viranomaisen pyyn
nöstä antamaan tälle tehtävän hoitamisen ter
veydellisiä edellytyksiä koskevia tietoja. 
Henkilö voidaan myös määrätä hänen ter
veydentilansa toteamiseksi suoritettaviin tar
kastuksiin ja tutkimuksiin, jos se on tarpeen 
tehtävän hoitamisen edellytysten selvittämi
seksi. Tästä aiheutuneiden kustannusten suo
rittamisesta on voimassa, mitä 19 §:n 2 mo
mentissa säädetään. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan 
myös nimitettäessä henkilö 9 §:n 1 momen
tin nojalla määräaikaiseen virkasuhteeseen. 

35 § 

Virkamiehen virkasuhde päättyy ilman 
irtisanomista tai muuta virkasuhteen päätty
mistä tarkoittavaa toimenpidettä sen kuukau
den päättyessä, jonka aikana virkamies saa
vuttaa eroamisiän. 

45 § 

Virkamiehen virkasuhde päättyy ilman 
irtisanomista tai muuta virkasuhteen päätty
mistä tarkoittavaa toimenpidettä sen kuukau
den päättyessä, jonka aikana virkamies saa
vuttaa eroamisiän. Viranomainen voi kuiten
kin pätevästä syystä päättää virkamiehen 
jatkamisesta suostumuksellaan samassa vi
rassa eroamisiän jälkeen määräajan, kuiten
kin enintään kaksi vuotta. Tällöin virkasuhde 
päättyy ilman irtisanomista, kun määräaika 
on kulunut loppuun. Päätös virkamiehen oi
keuttamisesta jatkamaan virassa on tehtävä 
ennen kuin virkamies on saavuttanut ero
amisiän. 

Viranomainen voi päättää määräaikaiseen 
virkasuhteeseen nimitetyn virkamiehen, joka 
laissa tai asetuksessa säädetyn toimikautensa 
aikana saavuttaa eroamisiän, jatkamisesta 
suostum uksellaan tehtävässään toimikautensa 
loppuun, kuitenkin enintään kaksi vuotta. 
Tällöin virkasuhde päättyy ilman ir
tisanomista, kun määräaika on kulunut lop
puun. 

45 § 

Poiketen siitä, mitä 35 §:n 3 momentissa 
säädetään, tuomaria ei voida oikeuttaajatka
maan tuomarin virassa eroamisiän jälkeen. 

52§ 

Oikaisuvaatimukseen annettuun viranomai
sen päätökseen saadaan hakea muutosta siten 
kuin muutoksenhausta hallintoasioissa anne
tussa laissa (154/50) säädetään. 

53 § 
Valtioneuvoston päätökseen, jolla valtio

neuvoston yleisistunto on irtisanonut virka
miehen, purkanut virkasuhteen tai pidättänyt 
virkamiehen virantoimituksesta, saadaan ha
kea muutosta valittamalla korkeimpaan hal
linto-oikeuteen siten kuin muutoksenhausta 
hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. 

Oikaisuvaatimukseen annettuun viranomai
sen päätökseen saadaan hakea muutosta siten 
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää
detään. 

53 § 
Valtioneuvoston päätökseen, jolla valtio

neuvoston yleisistunto on irtisanonut virka
miehen, purkanut virkasuhteen tai pidättänyt 
virkamiehen virantoimituksesta, saadaan ha
kea muutosta valittamalla korkeimmalta hal
linto-oikeudelta siten kuin hallintolain
käyttölaissa säädetään. 
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Voimassa oleva laki 

54§ 
Virkamieslautakunnan päätökseen 53 ja 56 

§:ssä tarkoitetussa asiassa saadaan hakea 
muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto
oikeuteen siten kuin muutoksenhausta hallin
toasioissa annetussa laissa säädetään. Muu
tosta voi hakea myös se viranomainen, jonka 
tekemään päätökseen on haettu oikaisua vir
kamieslautakunnalta. 

57§ 
Viranomaisen 18 §:n nojalla tekemään vir

kamiehen sivutointa koskevaan päätökseen 
saadaan hakea muutosta siten kuin muutok
senhausta hallintoasioissa annetussa laissa 
säädetään. 

Ehdotus 

54§ 
Virkamieslautakunnan päätökseen 53 ja 56 

§ :ssä tarkoitetussa asiassa saadaan hakea 
muutosta valittamalla korkeimmalta hallinto
oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
säädetään. Muutosta voi hakea myös se vi
ranomainen, jonka tekemään päätökseen on 
haettu oikaisua virkamieslautakunnalta. 

57§ 
Viranomaisen 18 §:n nojalla tekemään vir

kamiehen sivutointa koskevaan päätökseen 
saadaan hakea muutosta siten kun hallinto
lainkäyttölaissa säädetään. 

66 § 

Viranomaisesta, joka antaa virkamiehelle 
varoituksen, lomauttaa tai irtisanoo virka
miehen, purkaa virkasuhteen, pidättää virka
miehen virantoimituksesta tai siirtää virka
miehen 20 tai 21 §:n nojalla, säädetään ase
tuksella. 

Viranomaisesta, joka antaa virkamiehelle 
varoituksen, lomauttaa tai irtisanoo virka
miehen, purkaa virkasuhteen, pidättää viran
toimituksesta, siirtää virkamiehen 20 tai 21 
§:n nojalla tai päättää 35 §:n nojalla virka
miehen jatkamisesta samassa virassa tai teh
tävässä eroam isiän jdlkeen, säädetään asetuk
sella. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199. 

Ennen tämän lain voimaantuloa valtion 
virkamieslain 26 §:ssä tarkoitettuihin virkoi
hin tai niitä vastaaviin määräaikaisiin vir
kasuhteisiin nimitettyjen virkamiesten on 
annettava tämän lain 8 a §:ssä tarkoitettu il
moitus kuuden kuukauden kuluessa tämän 
lain voimaantulosta asetuksella tarkemmin 
säädettävälle viranomaiselle. 


