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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain 
muuttamisesta 

ESITYK~EN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valti
on virkamieslain säännöstä viroista, joihin 
voidaan nimittää vain Suomen kansalainen. 
Valtion virkamieslain viittaussäännökset hal
litusmuotoon ehdotetaan muutettaviksi viit
tauksiksi Suomen perustuslakiin. Edelleen 
virkamieslakiin ehdotetaan otettavaksi nykyi
sessä hallitusmuodossa olevaa kel
poisuusvaatimuksia koskevaa säännöstä vas
taava säännös. 

Esitys perustuu 11 päivänä kesäkuuta 1999 
annettuun Suomen perustuslakiin. Perustus
laissa säädetään, että lailla voidaan säätää, 
että määrättyihin julkisiin virkoihin tai tehtä
viin voidaan nimittää vain Suomen kansalai
nen. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan sa
manaikaisesti kuin uusi perustuslaki eli 1 
päivänä maaliskuuta 2000. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset 

1.1. Nykytila 

Valtion viroista, joihin voidaan nimittää 
vain Suomen kansalainen, säädetään hallitus
muodon 84 §:n 1 momentissa, valtion vir
kamieslain (750/1994) 7 §:ssä ja valtion vir
kamieslain 7 §:n 2 momentin nojalla anne
tussa valtioneuvoston päätöksessä ulkomaa
laisen kelpoisuudesta valtion virkaan 
(192/1995). 

Hallitusmuodon 84 §:n 1 momentissa sää
dettyjä virkoja ovat valtioneuvoston oikeus
kanslerin ja apulaisoikeuskanslerin, tuoma
rin, puolustusvoimain komentajan ja Suomen 
Pankin johtokunnan jäsenen virat. Lisäksi 
momenttssa mainitaan eduskunnan oi
keusasiamies ja apulaisoikeusasiamies. Valti
on virkamieslakia ei sovelleta edellä maini
tuista Suomen Pankin johtokunnan jäseneen 
eikä eduskunnan oikeusasiamieheen ja apu
laisoikeusasiamieheen. 

Valtion virkamieslain 7 §:n mukaan seu
raaviin virkoihin voidaan nimittää vain Suo
men kansalainen: oikeuskanslerinviraston 
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kansliapäällikön ja esittelijäneuvoksen virka 
sekä sitä vastaava tai ylempi virka; ministe
riön valtiosihteerin, kansliapäällikön, osasto
päällikön ja toimistopäällikön virka sekä sitä 
vastaava tai ylempi virka; ulkoasiainhallin
non virka; viraston päällikön virka; ei kui
tenkaan korkeakoulun taikka taiteen ylintä 
opetusta antavan oppilaitoksen rehtorin vir
ka; maaherran sekä lääninhallituksen kans
liapäällikön ja osastopäällikön virka; virka, 
johon kuuluu virallisen syyttäjän tai ulosot
tomiehen tehtäviä; poliisilaissa ( 493/ 1995) 
tarkoitettu poliisimiehen virka; virka, johon 
nimitetty kuuluu vankilan johtokuntaan; sekä 
puolustusministeriön ja puolustusvoimien 
sekä rajavartiolaitoksen virka. 

Ulkomaalaisen kelpoisuudesta valtion vir
kaan annetun valtioneuvoston päätöksen mu
kaan seuraaviin virkoihin vmdaan nimittää 
vain Suomen kansalainen: suojelupoliisin 
muu kuin poliisimiehen virka; tullilaitoksen 
tullineuvoksen virka, tullilaitoksen virka, 
johon kuuluu oikeus pidättämiseen, tullilai
toksen rikostutkintayksikköön sijoitettu vir
ka, muu tullilaitoksen virka, johon kuuluu 
Suomen alueen valvonnasta ja sen alueelli-
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sen koskemattomuuden turvaamisesta anne
tussa asetuksessa (1069/1989) tarkoitettuun 
alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja 
turvaamiseen osallistuminen tai poliisi-, tul
li-, ja rajavartioviranomaisen yhteistoimin
nasta annetun asetuksen (1051/1978) mukai
sia tehtäviä; ilmailulaitoksen erillisen yksi
könpäällikön virka; sekä merenkulkulaitok
sen ylijohtajan, merenkulkuneuvoksen, lii
kennepäällikön, merenkulkutarkastuksen yli
tarkastajan, sotilaallisten väylien kartoitusta 
suorittavan merenmittauspäällikön ja luo
tauspäällikön sekä merenkulkulaitoksen 
aluksen päällikön virka. 

Hallitusmuodon 85 §:n mukaan opinnäyt
teet valtionviran saamista varten vahviste
taan asetuksella, mikäli niistä ei ole säädetty 
laissa. Erivapautta asetuksella säädetyistä 
kelpoisuusehdoista voi antaa erityisistä syistä 
valtioneuvosto, ei kuitenkaan oikeusvirkaan 
pääsemistä varten. Uudessa perustuslaissa ei 
ole vastaavaa säännöstä. 

1.2. Ehdotetut muutokset 

Suomen perustuslain 125 §:n 1 momentis
sa säädetään, että lailla voidaan säätää, että 
määrättyihin julkisiin virkoihin tai tehtäviin 
voidaan nimittää vain Suomen kansalainen. 
Perustuslaissa ei siten enää ole nykyisen hal
litusmuodon sisältämää luetteloa viroista, 
joihin voidaan nimittää tai valita vain Suo
men kansalainen. Lailla kuitenkin voidaan 
Suomen kansalaisuus säätää myös nykyisen 
hallitusmuodon 84§:n 1 momentissa tarkoi
tettujen virkojen ja tehtävien kelpoisuuseh
doksi. Asetuksella kansalaisuusvaatimuksesta 
sen sijaan ei enää saa säätää. Näin ollen val
tioneuvoston päätöksellä annetut määräykset 
ulkomaalaisen kelpoisuudesta valtion virkaan 
on ~eellisiksi katsottavilta osiltaan siirret
tävä vtrkamieslakiin. 

Nykyisen hallitusmuodon 84 §:n 1 mo
mentissa mainituista viroista ehdotetaan otet
tavaksi virkamieslakiin oikeuskanslerin, apu
laisoikeuskanslerin, tuomarin ja puolustus
voimain komentajan virat. 

Ulkomaalaisen kelpoisuudesta valtion vir
kaan annetusta valtionneuvoston J?äätöksestä 
ehdotetaan otettavaksi valtion virkamiesla
kiin asianomaisten viranomaisten esityksestä 
seuraavat virat: suojelupoliisin muu kuin 
J?Oliisimiehen virka; tullilaitoksen virka, 
JOhon kuuluu oikeus pidättämiseen, muu 
tullilaitoksen virka, johon kuuluu Suomen 
alueen valvonnasta ja sen alueellisen koske-

mattomuuden turvaamisesta annetussa ase
tuksessa tarkoitettuun alueellisen koskemat
tomuuden valvontaan ja turvaamiseen osal
listuminen tai poliisi-, tulli- ja rajavartiovi
ranomaisten yhteistoiminnasta annetun ase
tuksen mukaisia tehtäviä; llmailulaitoksen 
viranomaisyksikön päällikön virka; meren
kulkulaitoksen ylijohtajan, merenkulkuneu
voksen, liikennepäällikön, merenkulkutarkas
tuksen ylitarkastajan, sotilaallisten väylien 
kartoitusta suorittavan merenmittauspäällikön 
ja luotauspäällikön sekä merenkulkulaitoksen 
aluksen päällikön virka. 

Edellä mainittujen virkojen lisäksi ehdo
tetaan asianomaisten viranomaisten esityk
sestä luetteloon lisättäviksi seuraavat virat: 
oikeuskanslerinviraston esittelijäneuvoksen, 
osastopäällikkönä virka; merenkulkulaitok
sen meriturvallisuusjohtajan ja merenkulun
tarkastustoimiston toimistopäällikön virat 
sekä lääninvalmiusjohtajan virka. 

Nykyisen hallitusmuodon 85 §:n mukaan 
opinnäytteet valtionviran saamista varten 
vahvistetaan asetuksella, mikäli niistä ei ole 
säädetty laissa. P).'kälässä säädetään myös 
valtioneuvoston mkeudesta myöntää eriva
paus säädetyistä kelpoisuusvaatimuksista. 
Koska uuteen perustuslakiin ei sisälly edellä 
mainittua säännöstä, ehdotetaan vastaava 
säännös lisättäväksi valtion virkamieslakiin. 
Säännös ehdotetaan annettavaksi valtuuttava
na, jolloin kelpoisuusvaatimuksista säädettäi
siin vain tarvittaessa. Erityisistä kelpoisuus
vaatimuksista säädettäisiin luontevimmin 
valtioneuvoston asetuksella. 

2. Esityksen vaikutukset 

Esityksellä ei ole or~anisaatio-, henkilös
tö- tai taloudellisia vaikutuksia. 

3. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiova
rainmmisteriössä. Esityksestä on käyty yh
teistoiminnasta valtion virastoissa ja laitok
sissa annetun lain (651/1988) ja siihen liitty
vien sopimusten mukaiset neuvottelut valti
on henkilöstöä edustavien keskusjärjestöjen 
kanssa. 

Esityksestä on pyydetty lausunnot valtio
neuvoston kanslialta ja ministeriöiltä, oi
keuskanslerinvirastolta, suojelupoliisilta, tul
lihallitukselta, Ilmailulaitokselta ja meren
kulkulaitokse lta. 
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4. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan saman
aikaisesti kuin uusi perustuslaki eli 1 
päivänä maaliskuuta 2000. Ulkomaalaisen 
kelpoisuudesta valtion virkaan annettu 

valtioneuvoston päätös ehdotetaan samalla 
kumottavaksi. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 

Laki 

valtion vimamieslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 19 päivänä elokuuta 1994 annetun valtion virkamieslain (750/1994) 6 §:n 1 mo

mentti, 7 §, 32 §:n 1 momentti ja 47 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 7 § osaksi 
laissa 1383/1995, sekä 

lisätään 8 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

6§ 
Nimittämisen yleisistä perusteista sääde

tään perustuslaissa. Päättäessään nimittämi
sestä viranomainen ei saa perusteettomasti 
asettaa ketään toisiin nähden eri asemaan 
11 §:ssä mainittujen syiden nojalla. 

7 § 
Seuraaviin virkoihin voidaan nimittää 

vain Suomen kansalainen: 
1) oikeuskanslerin ja apulaisoikeuskansle

rin virka sekä oikeuskanslerinviraston kans
liapäällikön ja esittelijäneuvoksen, osasto
päällikkönä virka; 

2) ministeriön valtiosihteerin, kansliapääl
likön, osastopäällikön ja toimistopäällikön 
virka sekä sitä vastaava tai ylempi virka; 

3) ulkoasiainhallinnon virka; 
4) tuomarin virka; 
5) viraston päällikön virka, ei kuitenkaan 

korkeakoulun taikka taiteen ylintä opetusta 
antavan oppilaitoksen rehtorin virka; 

6) maaherran sekä lääninhallituksen osas
topäällikön ja lääninvalmiusjohtajan virka; 

7) virka, johon kuuluu virallisen syyttäjän 
tai ulosottomiehen tehtäviä; 

8) poliisilaissa ( 493/1995) tarkoitettu polii
simiehen virka; 

9) virka, johon nimitetty kuuluu vankilan 
johtokuntaan; 

10) puolustusministeriön ja puolustusvoi
mien sekä rajavartiolaitoksen virka; 

11) suojelupoliisin muu kuin poliisimiehen 

virka; 
12) tullilaitoksen virka, johon kuuluu oi

keus pidättämiseen ja tullilaitoksen virka, jo
hon kuuluu Suomen alueen valvonnasta ja 
sen alueellisen koskemattomuuden turvaami
sesta annetussa asetuksessa ( 106911989) tar
koitettuun alueelliseen koskemattomuuden 
valvontaan ja turvaamiseen osallistuminen 
tai tullilaitoksen toimialaan kuuluvia rikos
tutkinta- ja valvontatehtäviä; 

13) Ilmailulaitoksen viranomaisyksikön 
päällikön virka; sekä 

14) merenkulkulaitoksen ylijohtajan, me
renkulkuneuvoksen,meriturvallisuusjohtajan, 
merenkuluntarkastustoimiston toimistopäälli
kön,liikennepäällikön, merenkulkutarkastuk
sen ylitarkastajan, sotilaallisten väylien kar
toitusta suorittavan merenmittauspäällikön ja 
luotauspäällikön sekä merenkulkulaitoksen 
aluksen päällikön virka. 

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan 
myös nimitettäessä virkamies 9 §:n 1 mo
mentin nojalla hoitamaan 1 momentissa tar
koitettuun virkaan kuuluvia tehtäviä. 

8 § 

Valtion virkaan vaadittavista tutkinnoista 
ja muista vastaavista erityisistä kelpoisuus
vaatimuksista voidaan säätää asetuksella, jos 
se on asianomaiseen virkaan kuuluvien teh
tävien hoitamiseksi perusteltua. Valtioneu
vosto voi erityisistä syistä antaa erivapauden 
asetuksella säädetyistä kelpoisuusvaatimuk-
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sista, ei kuitenkaan tuomarin virkaan pääse
mistä varten. 

32 § 
Milloin virkamies on irtisanottu muista 

kuin virkamiehestä johtuvista syistä ja se 
virasto, jonka virasta virkamies irtisanottiin, 
24 kuukauden kuluessa irtisanomisajan päät
tymisestä tarvitsee työvoimaa samoihin tai 
samanlaisiin tehtävim, tulee asianomaisen 
viraston tiedustella paikalliselta työvoimavi
ranomaiselta, onko entisiä virkamiehiä etsi
mässä tämän viranomaisen välityksellä työtä, 
ja myönteisessä tapauksessa tarjota tehtävää 
tai vtrkaa, johon mmittää muu viranomainen 
kuin tasavallan presidentti, valtioneuvoston 
yleisistunto, korkein oikeus tai korkein hal
linto-oikeus, ensi sijassa näille entisille kel
poisuusvaatimukset täyttäville virkamiehille. 

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1999 

Virka saadaan tällöin täyttää haettavaksi ju
listamatta. 

47 § 
Perusteista, joilla tuomari voidaan siirtää 

toiseen virkaan, säädetään perustuslaissa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 2000. 

päivänä 

Tällä lailla kumotaan ulkomaalaisen kel
poisuudesta valtion virkaan 16 päivänä hel
mikuuta 1995 annettu valtioneuvoston pää
tös (192/1995). 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Ministeri Suvi-Anne Siimes 
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Liite 

Laki 

valtion virlulmieslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 19 päivänä elokuuta 1994 annetun valtion virkamieslain (750/1994) 6 §:n 1 mo

mentti, 7 §, 32 §:n 1 momentti ja 47 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 7 § osaksi 
laissa 1383/1995, sekä 

lisätään 8 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

6§ 
Nimittämisen yleisistä perusteista sääde

tään hallitusmuodossa. Päättäessään nimittä
misestä viranomainen ei saa perusteettomasti 
asettaa ketään toisiin nähden eri asemaan 
11 §:ssä mainittujen syiden nojalla. 

Ehdotus 

6§ 
Nimittämisen yleisistä perusteista sääde

tään perustuslaissa. Päättäessään nimittämi
sestä viranomainen ei saa perusteettomasti 
asettaa ketään toisiin nähden eri asemaan 
11 §:ssä mainittujen syiden nojalla. 

7§ 
Seuraaviin virkoihin voidaan nimittää vain 

Suomen kansalainen: 

2) oikeuskanslerinviraston kansliapäällikön 
ja esittelijäneuvoksen virka sekä sitä vastaa
va tai ylempi virka; 

3) ministeriön valtiosihteerin, kansliapääl
likön, osastopäällikön ja toimistopäällikön 
virka sekä sitä vastaava tai ylempi virka; 

4) ulkoasiainhallinnon virka; 

5) viraston päällikön virka, ei kuitenkaan 
korkeakoulun taikka taiteen ylintä opetusta 
antavan oppilaitoksen rehtorin virka; 

6) maaherran sekä lääninhallituksen kans
liapäällikön ja osastopäällikön virka; 

7) virka, johon kuuluu virallisen syyttäjän 
tai ulosottomiehen tehtäviä; 

8) poliisilaissa (84/66) tarkoitettu poliisi
miehen virka; 

9) virka, johon nimitetty kuuluu vankilan 
johtokuntaan; sekä 

1 0) puolustusministeriön ja puolustusvoi-

1) oikeuskanslerin ja apulaisoikeuskansle
rin virka sekä oikeuskanslerinviraston kans
liapäällikön ja esittelijäneuvoksen, osasto
päällikkönä virka; 

2) ministeriön valtiosihteerin, kansliapääl
likön, osastopäällikön ja toimistopäällikön 
virka sekä sitä vastaava tai ylempi virka; 

3) ulkoasiainhallinnon virka; 
4) tuomarin virka; 
5) viraston päällikön virka, ei kuitenkaan 

korkeakoulun taikka taiteen ylintä opetusta 
antavan oppilaitoksen rehtorin virka; 

6) maaherran sekä lääninhallituksen osas
topäällikön ja lääninvalmiusjohtajan virka; 

7) virka, johon kuuluu virallisen syyttäjän 
tai ulosottomiehen tehtäviä; 

8) poliisilaissa (493/1995) tarkoitettu polii
simiehen virka; 

9) virka, johon nimitetty kuuluu vankilan 
johtokuntaan; 

1 0) puolustusministeriön ja puolustusvoi-
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Ehdotus 

mien sekä rajavartiolaitoksen virka. 
V aitioneuvosto voi päättää, että vain Suo

men kansalainen voidaan nimittää muuhun 
kuin 1 momentissa tarkoitettuun virkaan, 
milloin kysymyksessä on: 

1) muu kuin 1 momentissa tarkoitettu mi
nisteriön virka; 

2) virka, johon liittyy huomattavaa julki
sen vallan käyttöä taikka sellaisten asioiden 
käsittelyä, jotka koskevat suhteita toiseen 
valtioon tai kansainvälisiin järjestöihin; tai 

3) virka, johon liittyy tietojen saaminen 
seikasta, jolla on merkitystä valtion turvalli
suuden taikka huomattavan yleisen tai yksi
tyisen taloudellisen edun kannalta. 

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, sovelle
taan myös nimitettäessä virkamies 9 §:n 1 
momentin nojalla hoitamaan 1 tai 2 momen
tissa tarkoitettuun virkaan kuuluvia tehtäviä. 

32 § 
Milloin virkamies on irtisanottu muista 

kuin virkamiehestä johtuvista syistä ja se 
virasto, jonka virasta virkamies irtisanottiin, 
24 kuukauden kuluessa irtisanomisajan päät
tymisestä tarvitsee työvoimaa samoihin tai 
samanlaisiin tehtäviin, tulee asianomaisen 
viraston tiedustella paikalliselta työvoimavi
ranomaiselta, onko entisiä virkamiehiä etsi
mässä tämän viranomaisen välityksellä työtä, 
ja myönteisessä tapauksessa tarjota tehtävää 
tai virkaa, johon mmittää muu viranomainen 
kuin tasavallan presidentti, valtioneuvoston 

mien sekä rajavartiolaitoksen virka; 
11) suojelupoliisin muu kuin poliisimiehen 

virka; 
12) tullilaitoksen virka, johon kuuluu oi

keus pidättämiseen ja tullilaitoksen virka, jo
hon kuuluu Suomen alueen valvonnasta ja 
sen alueellisen koskemattomuuden turvaami
sesta annetussa asetuksessa (1 06911989) tar
koitettuun alueelliseen koskemattomuuden 
valvontaan ja turvaamiseen osallistuminen 
tai tullilaitoksen toimialaan kuuluvia rikos
tutkinta-ja valvontatehtäviä; 

13) Ilmailulaitoksen viranomaisyksikön 
päällikön virka; sekä 

14) merenkulkulaitoksen ylijohtajan, me
renk ulk uneuvoksen, meriturvallisuus johtajan, 
merenkuluntarkastustoimiston toimistopäälli
kön, liikennepäällikön, merenkulkutarkastuk
sen ylitarkastajan, sotilaallisten väylien kar
toitusta suorittavan merenmittauspäällikön ja 
luotauspäällikön sekä merenkulkulaitoksen 
aluksen päällikön virka. 

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan 
myös nimitettäessä virkamies 9 §:n 1 mo
mentin nojalla hoitamaan 1 momentissa tar
koitettuun virkaan kuuluvia tehtäviä. 

8 § 

Valtion virkaan vaadittavista tutkinnoista 
ja muista vastaavista erityisistä kelpoisuus
vaatimuksista voidaan säätää asetuksella, jos 
se on asianomaiseen virkaan kuuluvien teh
tävien hoitamiseksi perusteltua. V aitioneu
vosto voi erityisistä syistä antaa erivapauden 
asetuksella säädetyistä kelpoisuusvaatimuk
sista, ei kuitenkaan tuomarin virkaan pääse
mistä varten. 

32 § 
Milloin virkamies on irtisanottu muista 

kuin virkamiehestä johtuvista syistä ja se 
virasto, jonka virasta virkamies irtisanottiin, 
24 kuukauden kuluessa irtisanomisajan päät
tymisestä tarvitsee työvoimaa samoihin tai 
samanlaisiin tehtäviin, tulee asianomaisen 
viraston tiedustella paikalliselta työvoimavi
ranomaiselta, onko entisiä virkamiehiä etsi
mässä tämän viranomaisen välityksellä työtä, 
ja myönteisessä tapauksessa tarjota tehtävää 
tai vukaa, johon mmittää muu viranomainen 
kuin tasavallan presidentti, valtioneuvoston 
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yleisistunto, korkein oikeus tai korkein hal
linto-oikeus, ensi sijassa näille entisille kel
poisuusvaatimukset täyttäville virkamiehille. 
Tällöin saadaan muu kuin hallitusmuodon 
89 §:n 1 momentissa tarkoitettu virka täyttää 
haettavaksi julistamatta. 

47 § 
Perusteista, joilla tuomari voidaan siirtää 

toiseen virkaan, säädetään hallitusmuodon 
91 §:n 1 momentissa. 

yleisistunto, korkein oikeus tai korkein hal
linto-oikeus, ensi sijassa näille entisille kel
poisuusvaatimukset täyttäville virkamiehille. 
Virka saadaan tällöin täyttää haettavaksi ju
listamatta. 

47 § 
Perusteista, joilla tuomari voidaan siirtää 

toiseen virkaan, säädetään perustuslaissa. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 2000. 

Tällä lailla kumotaan ulkomaalaisen kel
poisuudesta valtion virkaan 16 päivänä hel
mikuuta 1995 annettu valtioneuvoston pää
tös (19211995). 




