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Nimenhuuto

Päätösvaltaisuus

HE 106/1997 vp Pohjoismaiden välillä pohjoismaisista työmarkkinoista henkilöille, jotka ovat
saaneet ammattipätevyyden antavan, vähintään kolmevuotisen korkeamman koulutuksen,
tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 1 käsittely Kuultavina:
- Lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede, Ulkoasiainministeriö
- Lainsäädäntöneuvos Martti Simola, Oikeusministeriö
- Professori Mikael Hidén
- Professori Kaarlo Tuori
Asiasta ei ole kutsuttu muita asiantuntijoita.

HE 178/1997 vp työvoimapoliittisen järjestelmän uudistamiseen liittyväksi lainsäädännöksi I
käsittely
I käsittelyssä hyväksytty lausunto: yleiskeskustelu - yksityiskohtainen käsittely.

HE 217/1997 vp laiksi toimeentulotuesta sekä laiksi sosiaalihuoltolain ja -asetuksen eräiden
säännösten kumoamisesta Jatkettu I käsittely
Sosiaali- ja terveysministeriön selvitys "Tilastotietoja toimeentulotukea saaneista lapsiperheistä
1995"
Korjattu lausuntoluonnos: yleiskeskustelu - yksityiskohtainen käsittely.

HE 171/1997 vp laiksi metsänhoitoyhdistyksistä Jatkettu
I käsittely
Hyväksytään käsittelyn pohjaksi sihteerin laatima lausuntoluonnos.
Yleiskeskustelu.

HE 182/1997 vp laiksi passilain muuttamisesta Jatkettu
I käsittely
Hyväksytään käsittelyn pohjaksi sihteerin laatima lausuntoluonnos.
Yleiskeskustelu.

LA 113/1997 vp laiksi neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä Suomen liittymisestä Euroopan
talous- ja rahaliiton EMU:n kolmanteen vaiheeseen vuoden 1999 alusta Päätetään, otetaanko
asia käsiteltäväksi ja yhdistetäänkö sen käsittelyyn LA 1/1995 vp ja TA 9/1997 vp

Muut mahdolliset asiat.

10. Seuraava kokous on torstaina 27.11.1997 klo 10.00,



Mikael Hiden
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HE 106/97 vp Pohjoismaiden välillä pohjoismaisista
työmarkkinoista henkilöille, jotka ovat saaneet ammatti-
pätevyyden antavan, vähintään kolmivuotisen korkeamman
koulutuksen, tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Hallituksen esityksessä tarkoitetussa sopimuksessa ja sitä koskevassa voimaansaattamislaissa näyttäisi olevan

kolme kohtaa, jotka voivat ansaita huomiota valtiosäännön kannalta.

Näistä säännösten järjestyksessä ensimmäinen liittyy sopimuksen 2 artiklan 5 kohtaan ja

voimaansaattamislain 2 §:ään. Artiklan mukaan voi virkoja, jotka sopimusvaltion lainsäädännön mukaan

edellyttävät sopimuksen piiriin kuuluvaa kansallista koulutusta, hakea myös henkilö, joka on saanut

koulutuksen, joka "pääpiirteittäin " vastaa vaadittua koulutusta ja joka "pääasiallisesti" on järjestetty toisessa

sopimusvaltiossa. Tällainen hakija on arvioitava "tasa-arvoisesti" asianomaisessa sopimusvaltiossa

koulutuksen saanen hakijan kanssa (edellyttäen, että hänellä on tarvittava kielitaito). Voimaansaattamislain 2

§ ei ole sisällöltään täysin yhtenevä artiklan kanssa, mutta vastaa sitä tässä kohden merkittävissä suhteissa.

Artikla ja lain säännös tulevat käytännössä luultavasti koskemaan ensi sijassa muita kuin tuomarin virkoja.

Voidaan kuitenkin todeta, että mm. tuomarin virkojen pidättäminen HM 84 §:ssä Suomen kansalaisille -

mihin myös sopimuksen 10 artiklan 3 kohta antaa mahdollisuuden - ei sulje pois sitä mahdollisuutta että

tuomarin virkaa hakisi henkilö, joka on suorittanut juridiset opintonsa esim. Norjassa. Jos tällainen henkilö

olisi Suomen kansalainen, häntä olisi viran hakemisessa arvioitava "tasa-arvoisesti" muiden hakijoiden

kanssa.

Hallitusmuodon 85 §:n alun mukaan "Opinnäytteet valtionviran saamista varten vahvistetaan asetuksella,

mikäli niistä ei ole säädetty laissa." Lainkohta valtuuttaa opinnäytteitä koskevien kelpoisuusvaatimusten

säätämiseen ei vain laissa, vaan myös asetuksessa. Kohdassa ei lausuta mitään siitä, voivatko myös

ulkomailla suoritetut opinnäytteet käydä opinnäytteiksi,



joita vaaditaan valtion virkaan. Olen nopeasti käynyt läpi lainkohdan säätämisvaiheita. Ne eivät näytä

sisältävän ainakaan suoranaista kannanottoa tähän kysymykseen. Voidaan olettaa, että kohtaa säädettäessä oli

jonkinlaisena luonnollisena lähtökohta-ajatuksena, että kyseessä ovat nimenomaan kotimaiset tutkinnot.

Säännöksen sanamuodon puitteissa on toisaalta hyvin ajateltavissa, että perustuslainkohtaa säädettäessä

pidettiin mahdollisena, että ainakin lailla voitiin säätää, että tiettyyn virkaan vaadittavana opinnäytteenä

saattoi suomalaisen opinnäytteen lisäksi tulla kyseeseen myös vastaava ulkomailla suoritettu opinnäyte.

Saattaa myös olla, että Hallitusmuodon säätämisen aikoihin ei ollut niin luonnollista kuin nykyään, että kaikki

pätevyysvaatimuksina kysymykseen tulevat korkeakouluopinnot todella voitiin suorittaa Suomessa. Toisaalta

voidaan kiinnittää huomiota siihen, että HM 85 §:n lainattu säännös ei tee eroa asetukselle uskotun

kompetenssin ja lailla olevan kompetenssin laajuuden välillä. Jos hyväksytään se, että lailla voidaan säätää

ulkomaisten opinnäytteiden hyväksymisestä valtionvirkaan, olisi säännöksen puitteissa nähtävästi

hyväksyttävä myös se, että asetuksella voidaan näin "kelpuuttaa" myös ulkomaiset opinnäytteet.

Hallitusmuodon 85 §:n jälkimmäinen virke asettaa tuomarin virkaa koskevat kelpoisuusehdot tässä jossain

määrin erityisasemaan. Virkkeen mukaan erivapautta asetuksella säädetyistä kelpoisuusehdoista voi

erityisistä syistä antaa valtioneuvosto, "ei kuitenkaan oikeusvirkaan pääsemistä varten". Sanamuoto koskee

vain valtioneuvoston erivapauskompetenssia ja asetuksessa olevia kelpoisuusvaatimuksia. Yhdessä yleistä

erivapausvaltaa koskevan HM 29,2 §:n kanssa tämä "oikeusvirkoja" koskeva säännös tekee jossain määrin

ongelmalliseksi sen, voidaanko ko. virkoihin lainkaan myöntää erivapautta säädetyistä opinnäytteistä.

Tuomarin-virkojen ("oikeusvirkojen") erityisasemaan ei oikein sovi ajatus, että jokin vieraassa maassa

suoritettu tutkinto voitaisiin asetuksella säätää kelpoisuusehdoksi tuomarin virkaan. Kuten edellä viitattiin, ei

HM 85 §:n 1 virkettä toisaalta hevin voida tulkita niin, että asetuksin käytettävissä oleva säätelymahdollisuus

olisi suppeampi kuin lailla säätelyn mahdollisuus.

Hallituksen esityksen perusteluissa (s. 2) todetaan HM 85 §:n säännöksen 1 virkkeen kuvaamisen jälkeen:

"Säädettyjä kelpoisuusehtoja on vakiintuneesti tulkittu niin, että vain Suomessa suoritetut opinnot tuottavat

vaadittavan kelpoisuuden." Ei ole aivan selvää, onko lausumalla tarkoitettu sitä, että perustuslainkohdan

viittaus opinnäytteisiin tarkoittaa vain kotimaisia opintoja, vai tarkoitetaanko lausumalla vain sitä, että

tavallisissa laeissa tai asetuksissa olevat viittaukset kelpoisuusehtoina oleviin tutkintoihin tarkoittavat vain

kotimaisia tutkintoja.



Olen HM 85 §:n tarkastelussa edellä lähtenyt siitä, että erityisesti tuomarinvirkojen osalta soveltuu

säännökseen huonosti se, että asetuksella tai lailla säädettäisiin myös pohjoismaisten tutkintojen tuovan

kelpoisuuden virkaan, jos ne "pääpiirteittäin" vastaavat suomalaista tutkintoa. Myös asiallisin syin voidaan

perustella sitä, että tuomarin tehtäviin vaadittava koulutus antaa tuntemuksen nimenomaan Suomessa

noudatettavaan oikeuteen. Tämän tapaista pidättyvää suhtautumista ulkomailla suoritettujen tutkintojen

antamaan kelpoisuuteen voidaan nähdä myös viime keväänä hyväksytyssä laissa Euroopan yhteisön

tutkintojen tunnustamisjärjestelmästä (419/7.5.1997), jonka 1,4 §:n mukaan tuon "lain nojalla ei voida saada

kelpoisuutta virkaan tai tehtävään, johon voidaan nimittää tai valita vain Suomen kansalainen. "Vaikka

epäileviä näkökohtia näin voidaankin esittää, on mielestäni kyseenalaista, voidaanko HM 85 §:n (1 virkkeen)

katsoa normina edellyttävän, että valtion virkoihin vaadittavat opinnäytteet voivat olla vain kotimaisia

opinnäytteitä. Siinäkin tapauksessa, että säännöksen katsottaisiin tätä tarkoittavan, jouduttaisiin harkitsemaan

kuinka ehdottomaksi säännös olisi syytä käsittää. Tällöin voitaisiin hyvin ajatella, että "vähäisiä poikkeuksia"

voitaisiin kuitenkin säätää tavallisella lailla ja tällaisena poikkeamisena voitaisiin pitää esim. sitä, että

pohjoismainen "pääpiirteittäin" vastaava tutkinto säädetään lailla yleisesti ja siis myös esim. tuomarinvirkojen

kohdalla rinnasteiseksi pääsääntönä vaaditun kotimaisen tutkinnon kanssa.

Edellä viitatuin perustein katson, että sopimuksen 2 artiklan 5 kohdassa ja voimaansaattamislain 2 §:n l

momentissa tarkoitettu "pääpiirteittäin" vastaavien pohjoismaisten tutkintojen rinnastaminen suomalaisiin

tutkintoihin kelpoisuuden tuottavina opinnäytteinä on toteutettavissa tavallisella lailla myös tuomarinvirkojen

("oikeusvirkojen") osalta. Tästä lähtökohtatulkin-nasta hieman erillinen kysymys on, onko"pääpiirteittäin11

vastaavuus riittävän selkeä kelpoisuusvaatimuksen muotoilu juuri tuomarinvirkojen kohdalla. Jos esim.

käräjätuomarin ja laamannin kelpoisuusvaatimuksena on mm. "oikeustieteen kandidaatin tutkinnon"

suorittaminen (Käräjäoikeuslaki 1,2 §), merkitsee "pääpiirteittäin" vastaavuus opinnäytevaatimuksen selvästi

epätarkempaa muotoilua. Tarkkuutta ei tässä kohden lisää se, että 2 artiklan 5 kohdassa edellytetään ko.

"pääpiirteittäin" vastaavalta koulutukselta että se on "pääasiallisesti" järjestetty toisessa sopimusvaltiossa.

Toinen sopimuksen kohta, jolla on kytkentöjä perustuslakiin, on 4 artikla, joka koskee mahdollisuutta asettaa

koulutuksen hyväksymisen edellytykseksi myös kielitaitovaatimuksia. Artikla sisältää sen, että Suomi voi

vaatia tyydyttäviä tietoja suomen kielessä tai ruotsin



kielessä tai sekä ruotsin että suomen kielessä, jos näin vaaditaan Suomen lainsäädännössä. Hyväksymisen

edellytykseksi asetettavissa olevat kielitaitovaatimukset eivät ainakaan sanallisesti ilmaistun kriteerin -

"tyydyttävät tiedot" - osalta vastaa niitä vaatimuksia, joita virkamiehelle virasta riippuen voidaan asettaa

valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain mukaan (erit. 1 §). Vaikka viimeksi mainittu laki

liittyy niihin vaatimuksiin, joita HM 14 §:n kansalliskieliä koskevan säännöksen voidaan katsoa asettavan

virkamiesten kielitaitovaatimusten säätelylle ja vaikka sopimuksen artikla 4 viittaa laissa mainittuja

vähäisempien kielitaitovaatimusten asettamismahdollisuuteen, ei 4 artiklan sisältöä mielestäni ole syytä pitää

HM 14 §:n kannalta ongelmallisena.

Sopimuksen 10 artiklassa säädellään mahdollisuutta asettaa virkaan pääsyn edellytykseksi ko. maan

kansalaisuus. Artiklan 3 kohta antaa sopimusvaltiolle mahdollisuuden varata "julkishallinnon ylemmät virat"

ja eräät muut virat oman maan kansalaisille. Niiden virkojen joukko, jotka on HM 84 §:ssä nimenomaisesti

pidätetty vain Suomen kansalaisille, on varsin suppea. Muiden virkojen kuulumisesta vain Suomen

kansalaisille voidaan säätää laissa taikka lain nojalla säätää tai määrätä. Lailla nyt voimaansaatettavaksi

tarkoitettu sopimus ja sen 10 artikla pysyy nähdäkseni hyvin HM 84 §:ssä osoitetuissa puitteissa. En tiedä,

onko artiklan 4 kohdan säännös ehkä ristiriidassa joidenkin tavallisessa laissa säädettyjen kansalaisuuvaati-

musten kanssa. Vaikka uudempi laki tässä periaatteessa syrjäyttää sen kanssa ristiriidassa olevat vanhemman

lain säännökset, vaatisi selvyys luultavasti sitä, että tällaiset tilanteet kartoitettaisiin. Mitä kaikkea artiklan 3

kohdassa tarkoitettu "varaaminen" käytännössä merkitsee, en oikein tiedä. Ehkä senkin suhteen olisi syytä

selvittää, onko lainsäädännössä virkoja koskevia kansalaisuusvaatimuksia, joita 10 artiklan nojalla ei voitaisi

enää soveltaa sellaiseen viranhakijaan, joka nojaa kelpoisuutensa tämän sopimuksen säännöksiin.



PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon hallituksen esityksestä Pohjoismaiden välillä pohjoismaisista

työmarkkinoista henkilöille, jotka ovat saaneet ammattipätevyyden antavan vähintään kolmevuotisen

korkeamman koulutuksen, tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä (HE 106/1997 vp).

Kun v. 1989 luovuttiin pääsäännöstä, jonka mukaan virkaan voidaan nimittää vain Suomen

kansalainen, hallitusmuodon 84.1 §:ään sisällytettiin luettelo viroista, joissa tätä vaatimusta edelleen

noudatetaan. Näihin kuuluvat oikeuskanslerin ja apulaisoikeuskanslerin sekä tuomarin,

puolustusvoimain komentajan ja Suomen Pankin johtokunnan jäsenen virat. Lisäksi hallitusmuodon

kyseisen pykälän 2 momentti mahdollistaa sen, että muista julkisista viroista, joihin voidaan nimittää

vain Suomen kansalainen, säädetään laissa tai säädetään tai määrätään laissa annetun valtuutuksen

nojalla.

Nyt käsiteltävän sopimuksen 10(2) artiklan mukaan pääsääntönä on, että virkaan, joka edellyttää

jotakin sopimuksen piiriin kuuluvaa koulutusta, ei voi asettaa kelpoisuusehdoksi kyseisen valtion

kansalaisuutta. Sopimusvaltiot voivat kuitenkin artiklan 3 kohdan mukaan varata oman maan

kansalaisille julkishallinnon ylemmät virat, oikeuslaitoksen, syyttäjälaitoksen, ulosottotoimen, poliisin

ja puolustusvoimien virat sekä muut virat, joilla on merkitystä kansallisen turvallisuuden kannalta.

Hallitusmuodon 84.1 §:ssä luetellut virat ovat tässä sopimuskohdassa tarkoitettuja virkoja, joten

sopimus on näiltä osin sopusoinnussa perustuslain kanssa.

Sopimuksen voimaansaattamislakiin ehdotetun 2.1 §:n mukaan "jos julkisen viran tai toimen

kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto tai sellainen vähintään opistoasteen tutkinto,
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johon johtavan ylioppilastutkintoon pohjautuvan koulutuksen kesto on vähintään kolme vuotta,

tämän vaatimuksen täyttää Pohjoismaan kansalaisen osalta myös muussa Pohjoismaassa suoritettu,

edellä 1 §:ssä mainitussa sopimuksessa tarkoitettu tutkinto, joka pääpiirteittäin vastaa Suomessa

suoritettua tutkintoa".

Hallitusmuodon 85 §:n mukaan opinnäytteet valtionviran saamista varten vahvistetaan asetuksella.,

mikäli niistä ei ole säädetty lailla. Säädettyjä kelpoisuusehtoja on hallituksen esityksen mukaan tulkittu

vakiintuneesti niin, että vain Suomessa suoritetut opinnot tuottavat vaaditun kelpoisuuden. Tällä

maininnalla lienee tarkoitettu, että muualla kuin Suomessa suoritetut tutkinnot tuottavat

virkakelpoisuuden vain, jos tästä on nimenomaan säädetty. En näe perusteita käsitykselle, että

hallitusmuodon 85 §:stä voitaisiin johtaa perustuslain tasoisia rajoituksia ulkomailla suoritettujen

tutkintojen hyväksymiselle virkakelpoisuuteen oikeuttaviksi. Niinpä käsiteltäessä ns.

ulkomaanopintolakia (531/86) tai lakia Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän

voimaanpanosta (419/1997) taikka tämän lain edeltäjää (1597/92) näiden lakien sopusointua

perustuslain kanssa ei tietääkseni asetettukaan kyseenalaiseksi. En näe perusteita toisenlaiseen

tulkintaan myöskään hallitusmuodon 85 §:n tarkoitettujen oikeusvirkojen kohdalla. Oikeusvirat

asetetaan kyseisessä pykälässä muista viroista poikkeavaan asemaan ainoastaan yksittäisiä tapauksia

koskevan erivapausmenettelyn osalta. En pidäkään myöskään voimaansaattamislakiehdotuksen 2 §:ää

tai siihen liittyvää sopimuksen 2(5) artiklaa valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallisena.

Sopimuksen 4 artiklan kielitaitomääräysten mukaan Suomi voi vaatia muussa Pohjoismaassa

suoritetun koulutuksen hyväksymisen edellytyksenä tyydyttäviä tietoja Suomen kielessä tai ruotsin

kielessä, jos tätä vaaditaan Suomen lainsäädännön mukaan. Samoin edellytyksin Suomi vaatia

tyydyttäviä tietoja sekä suomen että ruotsin kielessä.. Valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta

on säädetty v. 1922 annetulla lailla (149/22) ja sen täytäntöönpanoasetuksella (312/22).

Kielitaitosäännöksillä on valtiosääntöinen taustansa hallitusmuodon 14 §:n kansalliskieliä koskevissa

säännöksissä.

Hallituksen esityksen perustelujen mukaan sopimusta valmisteltaessa on yhteisesti todettu, että

sopimuksen kielitaitovaatimukset eivät ole ristiriidassa Suomen sisäisen lainsäädännön kanssa.



Jos tällä tarkoitetaan sitä, että 4 artiklassa käytetty ilmaus "tyydyttävät tiedot" saa sisältönsä

kielitaitolaistaja sen täytäntöönpanoasetuksesta, on selvää, että artikla on ongelmaton hallitusmuodon

14 artiklan kannalta arvioituna.

Porthaniassa 26.11.1997
Kaarlo Tuori


