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Nykytilan arviointi

Valtioneuvoston 6.2.1997 tekemän periaatepäätöksen tarkoituksena oli ohjata nimityksiä niin, että
johtamistaitoa todella arvioidaan valintamenettelyssä. Hallitus odotti tämän toteutuvan sillä, että
käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus säädetään kelpoisuusvaatimuksiksi.
Valtioneuvoston esittelyihin laadittujen nimittämismuistioiden perusteella käytännössä osoitetun
johtamistaidon säätämisellä kelpoisuusvaatimukseksi ja valintamenettelyn uudistamisella ei
kuitenkaan ole ollut sitä vaikutusta, jota tavoiteltiin. Vain harvassa muistiossa on analysoitu
käytännön johtamisen erilaisia ulottuvuuksia ja niiden vaatimusten täyttymistä, jotka
valtionhallinnon ylimmälle johdolle on asetettu. Johtamistaitoa on mitattu usein
johtamiskokemuksen pituudella laadun ja tuloksellisuuden sijasta.

Näistä syistä on tarve määritellä johtamistaidon sisältö niin, että sitä voidaan valintatilanteessa
käyttää todellisena valintakriteerinä. Valtionhallinnon nykyisestä tulosohjausjärjestelmästä puuttuu
johtajien henkilökohtaisten tavoitteiden määritteleminen ja johtamisen onnistumisen arviojati. Tästä
on ollut seurauksena se, ettei johtamistehtävään liity sellaista henkilökohtaista vastuuta, jota
ylimpien virkamiesjohtajien toimintaan pitäisi kuulua.

Valtionhallinnon johtajien liikkuvuus hallinnonalalta toiselle on vähäistä. Ylimmät vir-
kamiesjohtajat on nimitetty toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen tai määräajaksi
virkaan. Tästä on seurannut, että johtajat ovat keskenään eri asemassa palvelussuhdeturvan kannalta.

Koska vuoden 1997 uudistuksen yleiset valintaperusteet eivät juurtuneet johdon valintaan sillä
tavoin, kuin periaatepäätöstä valmisteltaessa oletettiin, esitetään nyt toteutettavaksi
kokonaisuudistus.

Esityksen tavoitteet

Uudistuksen tavoitteet liittyvät valtionhallinnon kokonaisuuden huomioon ottamiseen nykyistä
paremmin ja toisaalta johtamisen ammattitaidon ja johtajien henkilökohtaisen

vastuullisuuden parantamiseen. Poliittisen johdon linjaukset olisi muutettava mahdollisimman
tehokkaasti hallintoa sitoviksi ohjelmiksi ja hankkeiksi. Tavoitteena on, että johtamistaitoa
painotetaan tulevaisuuden johtajavalinnoissa selvästi nykyistä enemmän. Kuitenkin
tehtäväkohtaisesti harkitaan aina oikea tasapaino johtamistaidon ja toimialan erityisosaamisen
välillä.

Valtion toimintojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja toiminnallista tehokkuutta voidaan
parantaa kehittämällä valtionhallinnon yleisohjausta sekä parantamalla johta-misosaamista.
Ylin virkamiesjohto ja sen kehittäminen ovat tässä avainasemassa. Johdon liikkuvuuden
lisäämisellä voidaan vahvistaa valtioyhteisön kokonaisuuden huomioon ottamista ja vähentää
hallinnonalojen eriytymistä.

Keskeiset ehdotukset

* Uusi erityislaki. Ylimmän johdon uudistus ehdotetaan toteutettavaksi säätämällä uusi
erityislaki. Lakia täydennettäisiin valtioneuvoston asetuksella, jossa säädettäisiin ylimpään
virkamiesjohtoon kuuluvista tehtävistä ja tehtävien täyttämismenettelystä.

* Valtionhallinnon yhteiset johdon virat. Valtiovarainministeriöön ehdotetaan perus-
tettavaksi valtionhallinnon ylimmät johtamisvirat. Virat perustettaisiin sitä mukaa kuin
vastaavat nykyiset virat vapautuvat niiden haltijoilta tai kun virkojen haltijat ovat halukkaita



siirtymään uusiin virkoihin. Virat sijoitettaisiin niinisteriöihin ja virastoihin valtioneuvoston
päätöksellä, koska tämä edellyttäisi koko valtioyhteisön näkökulmaa ja tarkoi-
tuksenmukaisuusharkintaa.

* Kelpoisuusvaatimusten ja valintamenettelyn uudistaminen. Johtajien valinnasa
käytettäisiin ammattitaitoista johtamista painottavia kelpoisuusvaatimuksia ja ammattitaitoista
valintamenettelyä. Ehdotettavat kelpoisuusvaatimukset tarkentaisivat perustuslain 125 §:ssä
säädettyjä yleisiä virkanimitysperusteita ylimmän johdon nimitys-ja tehtävään
määrämistilanteissa.

* Pysyvä palvelussuhde ja määräaikainen johtamistehtävä. Viran ja tehtävän erottamme
toisistaan mahdollistaisi sen, että tehtävästä toiseen liikkuminen ja palvelussuhdeturva
voitaisiin sovittaa yhteen uudella tavalla. Palvelussuhde johdon virassa olisi toistaiseksi
voimassa oleva, jotta varmistettaisiin tarpeellinen hallinnon jatkuvuus. Johtamistehtävät
olisivat määräaikaisia, jotta lisättäisiin johdon liikkuvuutta ja tätä kautta koko valtioyhteisön
yleisohjausta ja poikkihallinnollista ajattelua. Tehtävään määräämisaika olisi viisi vuotta.
Sekä virat että tehtävät täytettäisiin avointa ja julkista menettelyä käyttäen.

* Valtionhallinnon johdon tukiyksikkö. Valtioneuvostoon ehdotetaan perustettavaksi
erityinen valtiovarainministeriöön sijoitettava johdon tukiyksikkö. Sen tehtävänä olisi avustaa
ministeriöitä ylimmän johdon virkojen ja tehtävien täyttämisessä. Nimitysten ja tehtävään
määräämisten valmistelu olisi edelleen sillä ministeriöllä, jossa tai jonka hallinnonalalla virka
tai tehtävä on. Tukiyksikön tehtävänä olisi lisäksi mm. johtajien urasuunnittelun ja
kehittymisen tukeminen esimerkiksi järjestämällä johtamisvalmennusta, tuloksellisuuden ja
johtamisen arvioiminen sekä johtamissopimusten seuranta.

* Johdon virkaan nimitetyn virkamiehen oikeudellinen asema. Johdon virkaan nimitetyn
virkamiehen oikeudet ja velvollisuudet määrätyvät valtion virkamieslain mukaan
lähtökohtaisesti samoin kuin muillakin valtion virkamiehillä. Koska johdon virkaan nimi-
tettäisiin toistaiseksi, merkitsisi tämä osassa viroista parempaa palvelussuhdeturvaa kuin
nykyisin. Johdon virkaan nimitetyllä virkamiehellä olisi kuitenkin velvollisuus siirtyä uuteen
tehtävään valtioneuvoston määräyksestä.
* Voimaantulo. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1.9.2007.

Esityksen vaikutukset

Ehdotus ei muuta nimitys valmisteluun ja esittelyyn liittyviä toimivaltasuhteita valtioneu-
voston piirissä. Valtioneuvoston ja tasavallan presidentin päätösvalta nimityksissä säilyisi
ennallaan. Johtajat pääsisivät osallisiksi uudenlaisesta valmennuksesta ja verkostosta sekä
urasuunnittelusta. Uudistus parantanee naisten mahdollisuuksia päästää ylimpiin
valtionhallinnon johdon virkoihin.

Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys

* Tasavallan presidentin nimittämistoimivalta. Tasavallan presidentillä on nimittämis-
toimivalta useisiin valtionhallinnon ylimmän johdon virkoihin joko perustuslain tai tavallisen
lain nojalla. Pääsääntönä uudistuksessa olisi se, että valtioneuvosto nimittäisi johdon virkaan.
Presidentin nimittämistoimivalta turvattaisiin siten, että ehdotetun lain 7 §:n mukaan
presidentti määräisi ministeriön kansliapäällikön ja maaherran tehtävään. Jos tehtävään
määrättävä henkilö ei jo olisi johdon virassa, presidentti nimittäisi hänet siihen.



* Virkamiehen siirtymis velvollisuus. Ylimpään virkamiesjohtoon kuuluvalla virkamiehellä
olisi velvollisuus siirtyä siihen johdon tehtävään, johon hänet määrätään. Siir-
tymisvelvollisuus merkitsee tavanomaista pidemmälle menevää virkamiesten velvollisuuksien
sääntelyä. Velvollisuutta rajaisi kuitenkin se, että tehtävään määrääminen edellyttäisi
virkamiehen suostumusta, jos uuteen tehtävään määrääminen vaikuttaisi virkamiehen
vapauteen valita asuinpaikkansa. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on aikaisemmassa
lausuntokäytännössään hyväksynyt ehdotettua pitemmällekin meneviä siirty-misvelvoitteita
eräiden muiden virkamiesryhmien osalta virkojen erityisluonteen perusteella. Myös käsillä
olevassa tapauksessa on kysymys erityisestä virkamiesryhmästä, jonka oikeusaseman sääntely
poikkea muiltakin osin muista virkamiehistä. Kun vielä otetaan huomioon, että uuteen
ylimmän johdon virkajärjestelmään siirtyminen edellyttäisi lain voimaantullessa virassa
olevien virkamiesten osalta heidän suostumustaan, ei ehdotettu siirtymisvelvollisuus liene
ongelmallinen perustuslain kannalta.

* Asetuksella säätäminen. Uuteen järjestelmään kuuluvat virat määräytyisivät osittain
valtioneuvoston asetuksella. Nämä virat vastaisivat valtion virkamieslain 26 §:n 4 kohdan
nojalla valtioneuvoston asetuksella säädettävien virastojen päälliköiden ryhmää. Perustuslain
80 §:n 1 momentti edellyttää virkamiehen oikeuksien ja velvollisuuksien perusteiden
sääntelyä laissa. Kyseessä olevat tehtävät on rajattu välittömästi ministeriön alaisten
keskushallinnon virastojen päälliköiden tehtäviin. Perustuslakivaliokunta on lau-
suntokäytännössään hyväksynyt huomautuksitta asetustasoisen sääntelyn irtisanomispe-
rusteita koskevan valtion virkamieslain 26 §:n yhteydessä.

* Erittely virat. Valtion ylimmän johdon virat eivät enää olisi erittelyvirkoja valtion ta-
lousarviossa. Tämän muutoksen vaikutukset eduskunnan budjettivaltaan ja valtionhallinnon
ohjaukseen ovat niin vähäiset, ettei niillä liene vaikutusta esityksen säätämisjärjestykseen.

Edellä mainituilla perusteilla hallitus katsoo, että lakiehdotukset voidaan säätää ta-
vallisen lain säätämisjärjestyksessä.

/O/p /m/m&«*f/& £y
Helsinki 7.12.2006 Dnro 8/21/06

Perustuslakivaliokunnalle

HE    245/2006    VALTION JOHTAVISTA VIRKAMIEHISTÄ YM.

Lakiesityksen valmisteluvaiheessa olen antanut valtiovarainministeriölle lausunnon,  joka on
Valiokunnan käsittelyssä olevassa vuoden 2005 kertomuksessa {s.  159 ss.). Hallituksen esityksen
sivulla 26 on tiivistäen esitetty lausunnossani esittämääni kritiikkiä.

Laillisuusvalvonnan kannalta esityksen ydinkysymyksiä on, minkälaista kykyä ja taitoa valtion
ylimmältä virkamiesjohdolta tulisi edellyttää, jotta mm. hyvän hallinnon takeet tehokkaimmin
toteutuisivat käytännössä. Esityksessä painotetaan erityisesti johtamisominaisuuksia, joiden
rinnalle asianomaisen alan erityisosaamisen taito ja tieto ei ainakaan kaikissa tapauksissa
nousisi.

Perustuslain 125 §:n mukaisista nimitysperusteista taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen tai
työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja. Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen
työskentelyn edellyttämiin henkilön ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen,
järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin tehtävän hoitamisen kannalta tarpeellisiin ky-
kyihin. Näitä on tulkittava yhteydessä asianomaisen viran yleisiin ja erityisiin kelpoisuuseh-
toihin, joihin liittyen on otettava huomioon myös viran nimi ja tehtäväpiiri sekä virkaan kuuluvat
konkreettiset työtehtävät  (HE 1/1998   s. 180).



Nimitysperusteita koskevat perustuslain säännökset yhtä vähän kuin esityksen säätämisjärjes-
tysperusteluissa käsitelty 126 § eivät käsittääkseni edellytä vaikeutettua säätämisjärjestystä.
Tosin esityksen perustavoitteena oleva johtamistaitojen painottaminen nykyistä olennaisesti
enemmän verrattuna asianomaisen alan erityisosaamiseen vie kelpoisuusarviota etäämmälle viran
tehtäväpiiristä, mihin taas yleinen nimitysperuste taito perustuslain esitöiden ja myös
säännöshistoriansa samoin kuin soveltamiskäytännönkin perusteella kiinnittyy. Näkisin kuitenkin
sinänsä mahdolliseksi, että käsitteelle taito voidaan lailla antaa uudenlainen sisältö tiettyjen
virkojen osalta.

Jossain määrin kyseenalaisena voitaneen pitää säätämisjärjestysperusteluissa esitettyä kannan-
ottoa, että ylimpien virkojen menettäessä erittelyvirkojen luonteensa tällä ei ole merkitystä
eduskunnan budjettivallan kannalta. Voisi kysyä, miksi erittelyvirat ovat aikanaan luodut, jollei
eduskunnan budjettivallan säilyttämiseksi. Omalta osaltani päädyin aikanaan esityksen ollessa
listatarkastuksessa, että niin ilmeistä budjettivallan loukkausta ei voi osoittaa, etteikö esitys
voisi tulla eduskunnan ja erityisesti perustuslakivaliokunnan käsittelyyn.

Avoimeksi jää kysymys, heikentäisikö hyvän hallinnon toteutumista,  jos viraston ylimmällä joh-
dolla ei olisi enää asianomaisen alan laajaa erityisiasiantuntemusta, vaan pääpaino olisi hänen
kyvyllään johtaa virastoa tehokkaasti ja tuloksellisesti. Ja mitä tarkoittaa tässä yhteydessä
tehokkuus ja tuloksellisuus, hallintotointen ja ratkaisujen laatua vai määrää.

Kuten alussa viittaamastani lausunnosta ilmenee, olen omalta osaltani painottanut myös ylimmältä
virkamiesjohdolta vaadittavaa asianomaisen alan hyvää tuntemusta. Näin on tähän mennessä
virkanimityksissä säännönmukaisesti menetelty. Esimerkiksi täytettäessä kuluvana syksynä kauppa-
ja teollisuusministeriön teknologiaosaston päällikkönä toimivan ylijohtajan virkaa esitte-
lymuistiossa varsin tarkoin verrattiin hakijoiden perehtyneisyyttä osaston toimialaan ja toi-
mintaan. Ansiovertailussa ja pätevyysarvioinnissa painotettiin nimitettävän laajaa näkemystä
teknologiapolitiikasta sidosryhmineen.  Samaan tapaan esiteltäessä Valtion liikelaitoksena toi-
mivan Metsähallituksen toimitusjohtajan nimittämistä painotettiin Metsähallituksen toimintojen
tuntemusta sekä näkemystä koko metsäsektorista.

Alan asiantuntemuksen ohella johtavissa virkanimityksissä tietenkin painotetaan myös johtamis-
taitoa ja -kokemusta,  jotka ovat myös säädettyjä kelpoisuusehtoja. Mutta näitä ominaisuuksia
tarkastellaan muistioissa yleensä vasta,  kun hakijoita on verrattu alan asiantuntemuksen ja viran
tehtävien sisällön asettamien asiantuntemusvaatimusten kannalta.

Esityksen toteuttaminen muuttaisi olennaisesti johtaviin virkoihin vaadittavien kelpoisuuehto-jen
sisältöä. Uusien kelpoisuusvaatimusten mukainen päällikkö johtaisi virastoa tietämättä ainakaan
aluksi kovin tarkoin, mitä työtä siellä tehdään ja keiden hyväksi ja kanssa. Tällöin myös käsitys
viraston työn vaikutuksista ympäröivään yhteiskuntaan jäisi ohueksi. Tehtäväkier-rolla, jota
esityksessä on pehemennetty siitä,  kuinka kiivaaksi se vielä valmisteluvaiheessa ajateltiin,
saatettaisiin saada aikaan se, että kauden loppupuolella kiinnostus virkaan hupenee, kun johtaja
alkaa tähyillä seuraavaa postiaan ja valvoa etujaan sen saamiseksi (ja jonkun toisen paikan
välttämiseksi).

Mielestäni ei ole perusteetonta ennakoida, että uudentyyppiset johtajat kokoaisivat ympärilleen
esikunnan, jotta asianomaisen alan erityisasiantuntemus oli käytettävissä. Uudistus olisi siten
omiaan paisuttamaan virastojen ylintä johtoa sen virtaviivaistamisen sijasta.

Uuden lain mukaisilla kelpoisuusvaatimuksilla ja nimitysratkaisuilla voi olla uudenlaisia vai-
kutuksia myös asianomaisen viraston ja sen henkilöstön toimintaan ja sen tuloksellisuuteen.
Asiallisesti merkittäviä tai lukumääräisesti paljon hallintopäätöksiä tekevissä virastoissa
asiantunteva johto on osaltaan turvannut ratkaisutoiminnan pätevyyttä ja oikeellisuutta. Viraston
johdon tullessa kokonaan muilta alueilta viraston ratkaisutoiminnan laatuun ja käsittelyn
joutuisuuteen voi tulla sellaisia epävarmuustekijöitä, joiden johdosta viraston henkilöstö joutuu
ylimmän johdon nimitysvaiheissa työskentelemään epävakaissa ja normaalia työskentelyä
häiritsevissä oloissa.

Esitän nämä epäilyni nimenomaan lailliusuusvalvonnalliselta kannalta; kuinka hyvin uudenlaisella
johdolla toimiva virasto voi palvella asiakkaitaan, joilla on laillinen oikeus odottaa hyvää
hallintoa? Tämä on vain epäilys, joten en voi asettaa lakiesityksen tavallisen säätämis-
järjestyksen johtolausetta kovinkaan kyseenalaiseksi. Esityksen tarkoituksenmukaisuuden arvi-
oiminen on sitten eri asia. Siinä pohdinnan voinee aloittaa vaikka esityksen ensimmäisestä
lausesta  (s. 4):  "Suomen julkinen hallinto on yleisesti katsoen hyvin järjestetty",  ja kysysä
sitten, miksi loppuosa esityksestä ylipäätään on katsottu tarpeelliseksi kirjoittaa.

Paavo Nikula

Mikael Hiden



PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 8.12.2006 KELLO 10 HE 245/06 vp laeiksi valtion
johtavista virkamiehistä sekä valtion virkamieslain 4 §:n 2 momentin 2 ja 5 kohdan
kumoamisesta ja valtion virkaehtosopimuslain 5 §:n 4 momentin muuttamisesta

Esitys on perustuslakivaliokunnassa lausuntoasiana. En tiedä, minkälaiseksi lausuntopyyntö on laadittu, mutta

ensisijaisesti kai on kysymys PL 74 §:ssä tarkoitetusta, ehdotusten perustuslainmukaisuutta koskevasta

lausunnosta. Perustuslakivaliokunta on kuitenkin PL 74 §:ssä tarkoitetun tehtävän lisäksi yksi eduskunnan

"tavallinen" valmisteleva valiokunta (PL 35 § ja 40 §), jolta voidaan pyytää lausunto sen alaan kuuluvista

asioista (TJ 38 §). Tässä esityksessä on kyse valtion ylimmästä, pääasiassa valtioneuvostossa toimivasta

hallintovirkamieskunnasta. Tähän nähden on minusta täysin paikallaan, että perustuslakivaliokunta arvioi

konkreettista perustuslainmukaisuusarviota laajemminkin ehdotetun järjestelmän soveltuvuutta valtiolliseen ja

hallinnolliseen järjestelmään. - Esitän seuraavassa ensin joitakin konkreettisia, lähinnä ehdotusten suhdetta

perustuslain säännöksiin koskevia näkökohtia ja lopuksi lyhyesti joitakin yleisiä havaintoja ehdotetusta

uudistuksesta ja sen perusteluista.

Ehdotuksen perusteluissa kutsutaan uudistusta kokonaisuudistukseksi (mm. s. 15-16). Tällaista nimitystä

voidaan ehkä käyttää, koska kyseessä on periaatteellisesti ja käytännöllisesti merkittävä uudistus, joka koskee

suurinta osaa valtion ylimmästä hallinnollisesta virkakunnasta. Uudistuksen merkittävyyttä korostaa se, että

siinä ollaan tähän ylimpään    virkakuntaan kokonaisuudessaan    tuomassa valtion virkamiehiä koskevassa

hallinnossa tähän asti vain joillakin sektoreilla sovellettua erottelua virkaan nimittämisen ja (virkaan

nimitettyjen) tehtävään määräämisen välillä. Merkittävä uudistus vaatii tietysti huolellista valmistelua. Nyt

ehdotetun uudistuksen sisältö ja vaikutusten pitkäjänteisyys korostaa valmistelussa huolellisen ennakoinnin

tärkeyttä , jotta ei jouduta vain näennäisuudistuksiin tai jouduta turvautumaan merkittäviin lainsäädännöllisiin

korjausliikkeisiin. Uudistuksen menestyksekkään läpiviemisen karmalta on epäilemättä eduksi, jos

uudistuksen valtiosäännönmukaisuutta ei tarvitse perustella kiistanalaisilla tulkinnoilla, vaan uudistuksen

voidaan nähdä aidosti soveltuvan valtiosääntöön.

2 §. Säännös lain soveltamisalasta on merkittävä, koska siinä määritellään laissa tarkoitettujen tehtävien piiri.

Säännöksen sanamuoto ja sille esitetyt perustelut ja siihen nojaavan asetusluonnoksen kohta (s. 46) eivät näytä

oikein vastaavan toisiaan. SäannÖstekstissä ei tehdä mitään poikkeusta jonkin ministeriön suhteen ja

ministeriöiden tehtävien osalta annetaan asetuksenantajalle vain valtuus säätää ministeriön osastopäällikön

tehtävää vastaavan tehtävän kuulumisesta laissa tarkoitettuihin johdon tehtäviin (2 mom. 3) kohta). Tämä



valtuutus ei minusta kata asetusluonnoksen 2 §:n kohtia, joilla ministeriön valtiosihteeri ja kaikki

ulkoasianministeriön virat ja tehtävät jätetään lain soveltamisalan ulkopuolelle. Kysymys ei ole tässä vain PL

80 §:n mukaisen valtuutuksen tarpeesta. Kysymys on myös siitä, mitä kaikkea voidaan asianmukaisesti jättää

asetuksen ja siten myös niiden muutosten varaan, joita asetukseen voidaan myöhemmin ilman eduskunnan

kantaa tehdä. Lainkohta ei myöskään näytä osoittavan valtuutta, jonka puitteissa asetuksenantaja voisi (kuten

luonnoksessa esitetään) säätää, että puolustusvoimien virka tai tehtävä ei kuulu lain soveltamisalaan.

Asiallisesti tämä on hyvinkin paikallaan, mutta ei kuulu asetuksella säädettäväksi.

4 §. Säännös koskee yhteisiä virkoja. Tekstin tarkkuutta voisi tässäkin hiukan kysellä. Miksi tässä käytetään

ilmausta johdon yhteiset virat (luvun otsake) tai valtionhallinnon yhteiset johdon virat (säännös), kun

soveltamisalasäännöksessä (2 §) puhutaan vain johdon viroista? Tarkoituksena ei liene, että johdon virkoja

voisi olla tällaisten yhteisten virkojen piirin ulkopuolella?

5, 6 ja 7 §. Säännökset koskevat johdon virkaan nimittämistä, johdon tehtävään määräämistä ja  tehtävään

määräävää viranomaista. Näiden säännösten muodostamaan kokonaisuuteen liittyy ainakin kaksi perustuslain

kannalta huomiota vaativaa kysymystä, yhtäältä PL 125 §:ssä tarkoitettujen yleisten nimitysperusteiden

huomioon ottaminen ja toisaalta PL 126 §:ssä säädetty tasavallan presidentin nimitysvalta.

Perustuslain 125 §:n 2 momentin mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat

taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.    Näille käsitteille on    kirjallisuudessa ja

lainsäätämisasiakirjoissa esitetty suhteellisen vakiintuneita kuvauksia, jotka on sisällytetty

esim. uutta perustuslakia koskevan esityksen perusteluihin (HE 1/98 vp, s. 180). Taidolla

on todettu tässä tarkoitettavan "lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankittuja

tietoja ja taitoja."    Vaikka kuvaus onkin väljä, voidaan sen katsoa ainakin jollakin

konkreettisuudella tarkoittavan kulloinkin kysymyksessä olevaan tehtäväkokonaisuuteen

liittyvää koulutusta, kokemusta , tietoja ja taitoja.   Ajatus tiettyyn tehtäväkokonaisuuteen

liittymisestä tulee selvästi esille   perusteluissa, joissa   taidon, kyvyn ja koetellun

kansalaiskunnon sisällön kuvauksen jälkeen todetaan:

"Yleisiä nimitysperusteita on tulkittava yhteydessä asianomaisen viran yleisiin ja erityisiin
kelpoisuusehtoihin, joihin liittyen on otettava huomioon myös viran nimi ja tehtäväpiiri sekä virkaan
kuuluvat konkreettiset työtehtävät."

Siteeratulla kohdalla ei ole lakitekstin sitovuutta. Koko perustuslain vaatimus taidon , kyvyn ja koetellut

kansalaiskunnon huomioon ottamisesta nimitysperusteina saatetaan leimata kaikkiaankin väljäksi normiksi.

Voidaan myös sanoa , että puhe jonkin viran tehtäväpiiristä jättää joka tapauksessa paljon tilaa tehtäväpiirin

määrittelijälle. Kaikesta tästä huolimatta näyttää nyt ehdotettu järjestely johdon viroista ja johdon virkaan



nimitetyn tehtävään määräämisestä merkitsevän niin väljää järjestelmää, että sen puitteissa voi hyvinkin

syntyä myös ratkaisuja, joissa erityisesti ko. taito-vaatimuksen noudattaminen jää täysin näennäiseksi.

Tällaista PL 125 §:n kannalta liiallista väljyyttä tai tuon säännöksen tosiasiallista sivuuttamista luovat erilaiset

osatekijät. Kaikki se kaunis, mitä perusteluissa sanotaan kyseeseen tulevan tehtävän vaatimusten huomioon

ottamisesta jo nimityspäätöksen yhteydessä, ei ole lakitekstiä, eikä näin merkittävää kysymystä voida jättää

ilman lainsäätäjän ohjausta vain perustelutekstien - tai myöskään asetuksen - varaan. Jos johdon virat

kaikkiaan kattavat niin laajan tehtävien piirin kuin ehdotus osoittaa, ei voida puhua jostakin

tehtäväkokonaisuudesta, johon taitovaatimus käytännössä merkittävällä tavalla liittyisi (mikä esim. olisi se

tehtäväpiiriin relevantisti liittyvä "taito", jota yhtäläisenä edellytettäisiin sekä oikeusministeriön

lainsäädäntöosaston päällikön että sosiaali- ja terveysministeriön terveysosaston päällikön tehtävässä? ).

Ehdotetun järjestelmän ongelmallisuus PL 125 §:n vaatimusten kannalta näkyy ehkä pahimpana tilanteissa,

joissa-* tehtävän määrääminen ei tapahtuisi (suunnilleen) yhtaikaisesti johdon virkaan nimittämisen kanssa,

vaan jossa johdon virassa jo oleva määrättäisiin uuteen johdon tehtävään. Mikään ei lakitekstissä nähdäkseni

varmista tai edes jotenkin osoita sitä, että tehtävään määräämisessä olisi noudatettava virkanimitysperusteita

(Mahdollinen yleinen ajatus PL 125 §:n noudattamisesta ei voi tässä riittää jo senkään vuoksi, että ehdotus

nimenomaan itse tekee eron virkaan nimittämisen ja tehtävään määräämisen välillä). Laajaan virkojen pooliin

nimittämistä ja sen jälkeistä kohdennettuun tehtävään määräämistä ei voida käyttää perustuslain

virkanimitysperusteita koskevan säännöksen kiertämiseen. Tässä ei mielestäni myöskään voida vedota siihen,

että tehtävään määräämistä ja toiseen tehtävään siirtämistä jo käytetään puolustushallinnossa ja

ulkoasianhallinnossa, koska tässä ei ole perusteita vedota ko. hallinnon erityispiirteisiin (kuten voitiin tehdä

esim. lausunnossa pevl 40/98 vp ja pevl 15/99 vp). Myöskään PL 126 säännöksessä presidentin

nimitysvallasta oleva maininta tehtävään määräämisestä ei riitä kattamaan ainakaan kaikkea sitä tehtävään

määräämistä, mitä ehdotetussa laissa tarkoitetaan.

Minusta nyt ehdotettu sääntely tekee väljyydessään mahdolliseksi tosiasiassa täysin irrota osasta PL 125,2 §:n

vaatimuksia. Vaikka nimenomaista tarkoitusta irrottautua PL 125,2 §:n vaatimuksista ei tässä olisikaan, on

vaikea katsoa , että ehdotus tällaisena olisi sopusoinnussa perustuslain säännöksen kanssa. Tasavallan

presidentin nimitysvaltaa koskevan PL 126 §:n kohdalla ongelma on toisen tyyppinen. Jos laki laaditaan niin,

että tehtävään määrääjänä on presidentin nimitysvaltaan perustuslain ja lakien mukaan kuuluvia virkoja

vastaavien tehtävien kohdalla aina tasavallan presidentti, voitaisiin ajatella, että presidentille perustuslain

mukana kuuluvaa toimivaltaa (valita henkilö ko. tehtävään) ei tällöin tosiasiassa kavenneta. Kahdessa

suhteessa tilanne kuitenkin on epätyydyttävä. Virkaan nimittäminen ei ole mikään vanhentunut nimike tai

käsite. Kun sitä on käytetty PL 126 §:ssä , on sitä käytetty siinä merkityksessä, missä sitä vakiintuneesti

lainsäädännössä käytetään. Minusta ei ole sisällön eikä kielenkäytön ja käsitteiden selkeyden kannalta



asianmukaista luoda  ehdoin tahdoin tilannetta, jossa tuoreessa perustuslaissa sanotaan , että presidentti

nimittää ministeriöiden kansliapäälliköt» mutta laki osoittaakin että näin ei käy, vaan presidentti vain määrää

henkilön kansliapäällikön tehtävään (henkilön, jonka hän tai valtioneuvosto on aikanaan nimittänyt johdon

virkojen poolivirkaan).

Toinen ongelmallinen piirre koskee kaikkia tehtävän määräämisiä. Jos olen oikein ymmärtänyt, lakiteksti ei

missään osoita, missä määrin tehtävään määräämistilanne rinnastuu virkaan nimittämistilanteeseen esim.

haettavaksi saattamisen ja hakumenettelyn suhteen. Se valtuus menettelyn järjestämiseen, joka nyt annettaisiin

ehdotuksen 12 §:n mukaan asetuksenantajalle, on täysin avoin.

8 §. Säännöksen 2 momentin mukaan johdon virkaan nimitetyllä on velvollisuus siirtyä siihen johdon

tehtävään, johon hänet määrätään. Velvollisuuden rajoituksena on kuitenkin se, että määrääminen ei saa

vaikuttaa virkamiehen vapauteen valita asuinpaikkansa. Jos siirtymäsäännöksin hoidetaan, että tämä

velvollisuus siirtyä ei koske lain voimaantulleessa virassa olevia ja jos lain voimaantulon jälkeen johdon

virkaan nimittämiseen liittyy kaikkien nimitettävien aito tieto tällaisesta velvollisuudesta, ei säännös

nähdäkseni aiheuta perustuslaillisia ongelmia. Toinen asia on, onko tällainen näin laajaa joukkoa ja näin

laajaa tehtäväkokonaisuutta koskeva siirtymisvelvollisuus todella onnistunut tai edes jostain syystä

välttämätön ratkaisu.

Lopuksi joitakin näkökohtia ehdotuksen kokonaisuudesta ja sen perusteluista. Perusteluissa on

maallikkojuristia hämmentävän paljon kauniita kuvauksia siitä, mitä on ollut, mitä ei ole saavutettu ja mitä

tavoitellaan. Kaiken tämän keskellä vaikuttaa kuitenkin siltä että uudistuksen keskeinen ja ehkä ainoa jotenkin

konkreettinen tavoite on se, että johtajaominaisuuksille pantaisiin johtaviin viroihin nimittämisessä suurempi

paino kuin nykyään. (Tämän lisäksi voi olla joitakin teknissävyisiä tai hienosäätöä koskevia

muutoskysymyksiä). Johtamiskvalifikaatioiden korostaminen ja niiden suurempi paino virkojen täytössä ei

kuitenkaan mitenkään vaadi tällaista kokonaisuudistusta. En myöskään pysty uskomaan, että se painotus, joka

ehdotuksessa nyt annetaan "puhtaalle", alasta riippumattomille johtamistaidoille suhteessa ko. toimialan,

tehtävien substanssin, tuntemukseen olisi ministeriöiden ylimpien tasojen johtamistoiminnalle eduksi.    Jos

lähdetään siitä, että johtaviin virkoihin valittavat ovat ja tulevat olemaan kyvyiltään

virkamieskunnan (tai ulkopuoleltakin tulevaa) kärkijoukkoa, on vaikea ymmärtää, miksi juuri

tällaisten ihmisten ajatellaan olevan sopivia ihmisiä johonkin laajahkoon pooliin, johon

kuuluvia voidaan tarvittaessa määrätä vastoin lähtöäänkin toisiin tehtäviin. Ehdotuksen



perusteluista olen saanut sen kuvan, että kokonaisuudistuksen todellinen toimivuus - se, mitä

etuja sillä käytännössä saadaan, aikaan ja minkälaisten haittojen hinnalla - on vielä hyvin

spekulatiivista. Ehdotus on ulottuvuuksiltaan kuitenkin niin merkittävä, ettei sitä voida puoltaa

millään hallintokokeilu-ajatuksella - Tässä tilanteessa minusta olisi perustellumpaa turvautua

vähittäisiin uudistuksiin.

Esityksessä ehdotetaan erityisen valtionhallinnon johdon tukiyksikön perustamista

valtiovarainministeriöön. Yksikön rooli olisi neuvova, avustava, konsultoiva. Vaikka yksiköllä

ei olisikaan oikeudellisesti sitovia valtuuksia, viittaavat perusteluissa eri kohdissa olevat

maininnat siihen, että yksikölle on ajateltu varsin merkittävä tosiasiallinen rooli. Kun

valtiovarainministeriöllä on resurssikysymyksissä joka tapauksessa vahva asema, oliksi

mielestäni tarkoin harkittava, onko syytä tätä asemaa edelleen vahvistaa niin kuin ehdotuksessa

tehdään, eli perustamalla kaikki ko . johdon virat valtiovarainministeriöön ja sijoittamalla

merkittäviksi tarkoitetut konsultoivat tukitoiminnot erillisenä yksikkönä juuri

valtiovarainministeriöön.
PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä laeiksi valtion

johtavista virkamiehistä sekä valtion virkamieslain 4 §:n 2 momentin 2 ja 5 kohdan

kumoamisesta ja valtion virkaehtosopimuslain 5 §:n 4 momentin muuttamisesta (HE 245/2006

vp).

Hallituksen lakiehdotuksen mukaan valtiovarainministeriöön perustettaisiin valtionhallinnon

yhteisiä johdon virkoja, jotka täytettäisiin nimittämällä (4 §). Kelpoisuusvaatimuksena johdon

virkaan olisi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamme n sekä käytännössä osoitettu

johtamistaito ja -kokemus (11.1 §)

Virkoihin nimitetyt virkamiehet määrättäisiin valtionhallinnon ylimpiin johtamistehtäviin eli

johdon tehtäviin (6 §). Johdon tehtävään määrättävällä virkamiehellä tulisi olla tehtävän

edellyttämä toimintaympäristön ja toimialan tuntemus (11.2 §). Johdon tehtäviä olisivat

lakiehdotuksen 2.1 §:n mukaan

1) ministeriön kansliapäällikön ja ministeriön alivaltiosihteerin tehtävä;



2) ministeriön osastopäällikön tehtävä;

3) valtioneuvoston asetuksella säädettävä ministeriön osastopäällikön tehtävää vastaava

tehtävä;

4) valtioneuvoston asetuksella säädettävä välittömästi ministeriön alaisen keskushallinnon

viraston päällikön tehtävä;

5) maaherran tehtävä, lukuun ottamatta Ahvenanmaan maaherraa, työvoima- ja

elinkeinokeskuksen johtajan tehtävä sekä alueellisen ympäristökeskuksen johtajan tehtävä.

Lakiehdotuksessa ei ole säännöksiä tehtävään määräämismenettelystä. Liitteenä olevan

asetusluonnoksen mukaan pääsääntönä olisi, että tehtävä täytetään avointa

ilmoittautumismenettelyä käyttäen. Kuitenkin tehtävä voitaisiin täyttää myös ilman sen

ilmoittamista avoimeksi, jos siihen on tarkoitus määrätä uudelleen tehtävään aikaisemmin

määrätty virkamies (3 §). Asetusluonnoksen 5 §:n mukaan johdon virkaan nimitetty virkamies

määrätään joko siihen tehtävään, johon hän on ilmoittautunut tai muuhun tehtävään. Johdon

virkaan nimitetty virkamies voidaan määrätä johdon tehtävään myös ilma n ilmoittautumista.

Perustuslaissa on säädetty yleisistä nimitysperusteista sekä tasavallan presidentin ja

valtioneuvoston virkanimitysvallasta. Perustuslain säännökset lähtevät selvästikin siitä, että

pääsääntönä on, että valtion viranomaistehtäviä varten perustetaan virkoja ja että virat täytetään

nimittämällä ja noudattaen yleisiä virkanimitysperusteitä. Niinpä valtioneuvoston toimivaltaa

koskevassa 126 §:n 2 momentissa ei lainkaan mainita tehtävään määräämistä vaan pelkästään

virkaan nimittäminen. Presidentin toimivaltaa koskevassa pykälän 1 momentissa mainitaan

myös tehtävään määrääminen. Tämä on kuitenkin seurausta ulkoasiain- ja puolustushallinnon

erityisolosuhteista, jotka ovat perustelleet erityistä tehtävään määräämismenettelyä ja joita on

selostettu perustuslakivaliokunnan lausunnoissa 17 ja 40/1998 vp sekä 15/1999 vp. Tehtävään

määräämistä koskevaan mainintaan ei voida nojata tulkintaa, jonka mukaan perustuslaki

mahdollistaisi koko valtionhallinnon ylimpien johtotehtävien täyttämisen virkanimitysten

sijasta tehtävään määräämismenettelyllä.

Hallituksen ehdottama uusi järjestelmä johtaisi ilmeisesti siihen, että perustuslain 125 §:n 2

momentissa tarkoitetut yleiset nimitysperusteet menettäisivät merkityksensä johdon tehtäviin

määräämisessä eli nykyisissä valtionhallinnon ylimmissä johdon viroissa. Lisäksi ne

menettäisivät pitkälti merkityksensä myös täytettäessä uusia johdon yhteisiä virkoja

nimitysmenettelyssä. Nimitysperusteet näet täsmentyvät kulloisenkin viran, sen tehtävien ja



sen kelpoisuusvaatimusten mukaisesti. Lainaan hallituksen uutta perustuslakia koskevan

esityksen (HE 1/1998 vp) perusteluja:
"Taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja
taitoja. Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilön
ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja
muihin vastaaviin tehtävän hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koetellulla
kansalaiskunnolla tarkoitetaan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon
kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä. ... Yleisiä nimitysperusteita
on tulkittava yhteydessä asianomaisen viran yleisiin ja erityisiin kelpoisuusehtoihin,
joihin liittyen on otettava huomioon myös viran nimi ja tehtäväpiiri sekä virkaan
kuuluvat konkreettiset työtehtävät."

Hallituksen ehdottamassa järjestelmässä johdon viran kelpoisuusvaatimukset on määritelty

hyvin yleisesti ja tehtäviä puolestaan tulee ilmeisestikin arvioida järjestelmän piiriin kuuluvien

tehtävien (nykyisten virkojen) yhteisten piirteiden nojalla. Tämä merkitsee, että

kelpoisuusvaatimukset ja tehtävät eivät juurikaan täsmennä yleisten nimitysperusteiden

sisältöä.

Katsonkin, että hallituksen ehdottama järjestelmä ei ole sopusoinnussa niiden perustuslain 11

luvun säännösten kanssa, jotka edellyttävät valtion viranomaistehtävien hoitamisen perustuvan

virkoihin, jotka täytetään nimitysmenettelyssä sekä viran kelpoisuusehtoja ja yleisiä

virkanimitysperusteita noudattaen.

Hallituksen lakiehdotus mahdollistaa sen, että johdon virkaan nimitetty voitaisiin määrätä

tehtävään myös ilman suostumustaan. Lakiehdotuksen 13 §:n mukaan johdon tehtävään

määräämistä koskevaan päätökseen ei saisi hakea muutosta valittamalla. Hallituksen esityksen

säätämisjärjestysperusteluissa on katsottu, että tällaisesta valituskiellosta voitaisiin perustuslain

21 §:n 1 momentin säännöksestä huolimatta säätää tavallisella lailla. Tämän käsityksen tueksi

on viitattu edellä mainitsemiini rajavartiolaitosta, puolustusvoimia ja ulkoasiainhallintoa

koskeviin perustuslakivaliokunnan lausuntoihin. Näissä lausunnoissa muutoksenhakuoikeuden

rajoittamista on perusteltu puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen sekä ulkoasiainhallinnon

karriäärin ja/tai sisäisten käskyvaltasuhteiden erityisluonteella. Nämä erityisperustelut eivät

päde nyt käsiteltävänä olevassa lakiehdotuksessa tarkoitettuihin kaikki hallinnonalat kattaviin

ylimpiin hallintotehtäviin. Katsonkin, että lakiehdotuksen 13 § on ristiriidassa sen perustuslain

21 §:n 1 momentin säännöksen kanssa, jonka mukaan jokaisella on oikeus saada oikeuksiaan ja

velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen

käsiteltäväksi.



Virat, jotka muutettaisiin johdon viroiksi ja joiden tarkoittamat tehtävät täytettäisiin tämän

jälkeen määräämällä, määräytyisivät lakiehdotuksen 2 §:n 2 momentin mukaan osittain

asetuksella. Lakiesityksen säätämisjärjestysperustelujen (s. 39) mukaan tämä ei ole

ongelmallista sen perustuslain 80 §:n 1 momentin vaatimuksen kannalta, joka edellyttää

virkamiehen oikeuksien ja velvollisuuksien perusteiden sääntelyä lailla. Tämän käsityksen

tueksi perusteluissa on viitattu siihen, että "lakiehdotuksen 2 §:n 2 momentissa johdon tehtävät

on rajattu välittömästi ministeriön alaisten keskushallinnon virastojen päällikön tehtäviin" ja

että "perustuslakivaliokunta on myös lausuntokäytännössään hyväksynyt huomautuksitta

asetustasoisen sääntelyn irtisanomisperusteita koskevan valtion virkamieslain 26 §:n

yhteydessä (PeVM 13/2002 vp)".

Ehdotetun järjestelmän piiriin kuuluminen muuttaisi virkamiehen oikeusasemaa erässä

olennaisissa suhteissa siitä mikä se on valtion virkamieslain yleisten säännösten mukaan. Sen

vuoksi on nähdäkseni katsottava, että perustuslain 80 §:n 1 momentti edellyttää, että laissa

osoitetaan, mitkä nykyiset virat kuuluisivat järjestelmän piiriin. Perustuslakivaliokunnan

mietinnöllä 13/2002 vp ei tässä yhteydessä ole argumentaatioarvoa. Mietinnössä ei lainkaan

käsitelty valtion virkamieslain 26 §:ään sisältyvää asetuksenantajaan kohdistuvaa valtuutusta.

Porthaniassa 8.12.2006

Kaarlo Tuori



Veli-Pekka Viljanen

HE 245/2006 vp laeiksi valtion johtavista virkamiehistä sekä valtion virka-
mieslain 4 §:n 2 momentin 2 ja 5 kohdan kumoamisesta ja valtion virkaeh-

tosopimuslain 5 §:n 4 momentin kumoamisesta

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 8.12.2006

1. Yleistä

Hallituksen esityksessä ehdotetaan luotavaksi kokonaan uudenlainen valtion johtavien virkojen

järjestelmä, joka muodostuisi valtiovarainministeriöön perustettavista valtionhallinnon yhteisistä

johdon viroista, joihin nimitetyt virkamiehet määrättäisiin laissa tarkoitettuihin johdon tehtäviin.

Siirtymäsäännöksen perusteella nykyiset ylimmät valtion virat lakkaisivat asteittain ja

korvautuisivat johdon yhteisillä viroilla. Johdon virkoihin nimitettäessä kiinnitettäisiin

aikaisempaa olennaisesti enemmän huomiota yleisiin johtamistaitoa ja -kokemusta koskeviin

vaatimuksiin tehtävää koskevien erityisvaatimusten kustannuksella.

Ehdotettu uudistus on merkitykseltään erityisen kauaskantoinen. Sen taustalla on

hyvin pitkälti yritysmaailmasta siirretty ajatus yleisjohtajuudesta, joka syrjäyttää nykyisen

hallinnonala- ja tehtäväkohtaista erityisosaamista korostavan johtajuuden. Oman arvioni mukaan

esitys on perusteiltaan varsin ongelmallinen ja sen käyttöönotto edellyttäisi useissa kohdin vielä

merkittävää lisäarviointia. Se ei nähdäkseni riittävästi ota huomioon julkisen hallinnon ja julkisen

vallan käytön erityisluonnetta (esim. julkisen vallan käyttöön liittyvät oikeus-turvavaatimukset),

joka edellyttää sittenkin erilaisia johtamis vaatimuksia kuin yritysmaailmassa. Hallituksen

esityksen tällaiset ongelmat ovat tosin luonteeltaan vain osaksi valtiosääntöoikeudellisia. Kun

kyseessä on kuitenkin keskeinen julkisen hallinnon organisoimista koskeva lainsäädäntöhanke, on

asian perustuslaillisessa tarkastelussa aiheellista arvioida myös ehdotuksen yleistä sopivuutta

perustuslain julkisen vallan käyttöä koskeviin lähtökohtiin. Tältä osin suhtaudun ehdotettuun

lainsäädäntöhankkeeseen varsin epäilevästi.
2. Virkaylennysperusteet

Perustuslain 125 §:n 2 momentissa säädetään yleisiksi virkaylennysperusteiksi julkiseen virkaan

taito, kykyjä koeteltu kansalaiskunto. Taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen tai työ-



kokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja. Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työs-

kentelyn edellyttämiin henkilön ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestely-

kykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisiin

kykyihin. Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran

hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä. Olennaista vir-

kaylennysperusteiden tulkinnassa on - kuten perustuslain esitöissä nimenomaan korostettiin -se,

että niitä on tulkittava yhteydessä asianomaisen viran yleisiin ja erityisiin kelpoisuusehtoihin,

joihin liittyen on otettava huomioon myös viran nimi ja tehtäväpiiri sekä virkaan kuuluvat

konkreettiset työtehtävät (HE 1/1998 vp, s. 180).

Ensimmäisen lakiehdotuksen 11 § sisältää säännökset kelpoisuusvaatimuksista

virkaan nimitettäessä ja tehtävään määrättäessä. Johdon virkaan voidaan nimittää ylemmän

korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jolla on käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja

johtamiskokemusta. Hallituksen esityksen selkeänä ja julkilausuttuna tavoitteena on korostaa

yleisjohtamisen merkitystä johdon virkaan nimitettäessä (ks. erit. HE, s. 32-36). Tehtävän

edellyttämät erityisvalmiudet ovat selvästi toissijaisia. Tosin 11 §:n 2 momentin mukaan johdon

tehtävään määrättävällä virkamiehellä tulee olla tehtävän edellyttämä toimintaympäristön ja

toimialan tuntemus. Hallituksen esityksen perusteluissa kuitenkin todetaan, että virastokohtaisissa

säädöksissä olevat erityisvaatimukset kumottaisiin tarpeettomina, koska uuden järjestelmän

mukainen nimittäminen ja tehtävään määrääminen perustuisivat uusiin vaatimuksiin (HE, s. 36).

Tämä merkitsisi esimerkiksi erityisistä koulutusvaatimuksista (kuten oikeustieteellisen

koulutuksen asettamisesta eräiden johtavien virkojen kelpoisuusehdoiksi, esim. oikeusministeriön

kansliapäällikkö ja osastopäälliköt) luopumista.

Perustuslaissa säädettyjen virkaylennysperusteiden kannalta ei ole ongelmatonta

korostaa yleisiä johtajan ominaisuuksia verrattuna tehtäväalueen erityistuntemukseen. Ehdotus

merkitsisi esimerkiksi sitä, että ylin poliisivirkamies, poliisiylijohtaja osastopäällikkönä olisi

laissa tarkoitetun järjestelmän piirissä. Nykyisin kyseistä virkaa koskevana kelpoisuus-

vaatimuksena on oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai poliisipäällystön tutkinnon lisäksi poliisin

hallinnosta annetun asetuksen 16 §:n 5 momentissa tarkoitettu ylempi korkeakoulututkinto,

perehtyneisyys poliisitoimeen ja hallintotehtäviin sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja

johtamiskokemus. On selvää, että tällaisessa asetelmassa poliisihallinnon erityistuntenniksen rooli

on aivan keskeinen verrattuna vaikkapa yleiseen johtamiskokemukseen. Vain hyvin pieni osa

valtionhallinnon johdon yhteisiin virkoihin nimitetyistä voisi hoitaa menestyksellisesti

poliisiylijohtajan tehtäviä. Tällaisia alan erityisosaamiseen painottuvia tehtäviä olisi runsaasti



järjestelmän piiriin tulevissa tehtävissä (esim. rikosseuraamusviraston pääjohtaja,

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ylijohtaja).

Hallituksen esityksen perusteluissa lähdetään siitä, että (enintään) viiden vuoden

määräajan kuluttua on aina harkittava ensisijaisesti uuteen tehtävään määräämistä (HE, s. 32).

Tosin lakiehdotuksen 9 §:ssä säädettäisiin poikkeuksellisesti mahdollisuudesta tulla määrätyksi

uudelleen samaan johdon tehtävään. Uudelleenmääräämismahdollisuus olisi käytössä, jos

tehtävään määrätty henkilö on johtanut yksikköä menestyksellisesti ja hänen määräämisensä

uudelleen on perusteltua; tai hän saavuttaa eroamisiän tai ilmoittaa jäävänsä vanhuuseläkkeelle

viiden vuoden kuluessa ja on olemassa perusteltu syy määrätä hänet uudelleen.

Vaikka ehdotus ei siten kokonaan sulje pois mahdollisuutta tulla uudelleen mää-

rätyksi samaan tehtävään, voi järjestelmä johtaa siihen, että virkaylennysperasteiden mukaan

tehtävään ansioitunein henkilö ei välttämättä tule määrätyksi tehtävään, jos hän on jo hoitanut

kyseistä tehtävää aikaisemmin.

Vaarana on myös, että valtionhallinnon yhteiseen johdon virkaan nimitetyt saavat

privilegioidun aseman määrättäessä johdon tehtävään verrattuna henkilöön, joka ei vielä ole

johdon virassa. Tämäkin voi johtaa virkaylennysperasteiden vastaiseen asetelmaan ja sulkea

johtavassa asemassa olevien virkamiesten virkakarriääriä.

Yhteenvedonomaisesti katson, että ehdotettu valtion johtavien virkamiesten jär-

jestelmä sisältää vähintään potentiaalisia ongelmia perustuslain 125 §:ssä säädettyjen vir-

kaylennysperasteiden kannalta.

3. Presidentin virkanimitysvalta

Perustuslain 126 §:n 1 momentin mukaan tasavallan presidentti nimittää ministeriöiden kans-

liapäälliköt samoin kuin tasavallan presidentin kanslian päälliköt ja esittelijät sekä määrää

tehtävään edustustojen päälliköt. Presidentti nimittää ja määrää tehtävään myös ne muut vir-

kamiehet, joiden riimittäminen tai tehtävään määrääminen säädetään muualla perustuslaissa tai

lailla presidentin tehtäväksi.

Ensimmäisen lakiehdotuksen 2 §:n mukaan muun muassa ministeriön kanslia-

päällikön tehtävä kuuluu johdon tehtäviin. Ehdotus siirtymäsäännöksineen merkitsisi sitä, että

ministeriön kansliapäällikön virat asteittain lakkaisivat ja sulautettaisiin valtionhallinnon yhteisiin

johdon virkoihin.

Lakiehdotuksen 7 §:n mukaan presidentti määrää iriinisteriön kansliapäällikön ja

maaherran tehtävään. Jos tehtävään määrättävä ei ole johdon virassa, presidentti myös nimittää



hänet siihen. Tilanteessa, jossa kansliapäällikkö tai maaherra olisi jo johdon virassa, presidentti

ainoastaan määräisi hänet tehtävään.

Perustuslain 126 §:n sanamuoto, jossa erotetaan toisistaan käsitteellisesti "nimit-

täminen" ja "tehtävään määrääminen", osoittaa perustuslakia säädettäessä lähdetyn siitä, että

ministeriössä olisi olemassa erityinen ministeriön kansliapäällikön virka. Presidentin vir-

kanimitysvalta muuttuisi hallituksen esityksen mukaan tältä osin tehtävään määräämisvallaksi.

Tämä ei ole hyvin sopusoinnussa perustuslain 126 §:n sanamuodon kanssa, joskin ongelmaa

lieventää se, että presidentin tosiasialliset mahdollisuudet vaikuttaa kansliapäällikön tehtävää

hoitavan henkilön valintaan säilyvät ennallaan. Joka tapauksessa hallituksen esitys perustuu kovin

erilaisen virkakäsityksen varaan kuin perustuslakia ja sen virkaan nimittämistä koskevaa 126 §:ää

säädettäessä ajateltiin.

Hallinnollisesti erikoisena ratkaisuna voidaan pitää sitä, että ehdotuksen mukaan

presidentti voisi poikkeustapauksessa myös nimittää valtionhallinnon johdon virkaan (7 §).

Johdon virka on nimittäin uudessa järjestelmässä jotain muuta kuin kansliapäällikön tai maaherran

virka.

4. Vaikutuksia julkiseen hallintoon

Valtionhallinnon yhteiset johdon virat perustetaan valtiovarainministeriöön. Valtioneuvosto

päättää johdon viran sijoittamisesta ministeriöön tai virastoon. Hallituksen esityksen perustelujen

mukaan se ministeriö, jonka hallinnonalalla virka on, valmistelisi nimityksen ja esittelisi asian

valtioneuvostolle (HE, s. 29). Tilanne olisi sikäli erikoinen, että jokin muu ministeriö kuin

valtiovarainministeriö esittelisi nimityksen valtiovarainministeriössä olevaan johdon virkaan, jos

tehtävä olisi ensin mainitussa ministeriössä. Muu ministeriö voisi näin esitellä

valtiovarainministeriöön perustettavaksi uuden viran. Tällaiselle poikkeukselliselle esittely-

menettelyjärjestelylle pitäisi olla selkeä säädösperusta.

Valtiovarainministeriön keskeinen rooli on ongelmallinen myös perustuslain

omaksuman valtionhallinnon yleisen ministeriöhallintoperiaatteen kannalta. Perustuslain 68 §:n

mukaan valtioneuvostossa on tarvittava määrä ministeriöitä, joista kukin vastaa toimialallaan

valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelusta ja hallinnon asianmukaisesta hoitami-

sesta. Tähän ministeriön tehtäväkenttään kuuluu myös omien virkanimitysvalintojen valmistelu.

Ensimmäisen lakiehdotuksen 14 §:n mukaan valtiovarainministeriössä on valti-

onhallinnon johdon tukiyksikkö, jonka tehtävistä säädetään valtioneuvoston asetuksella. Hal-
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lituksen esityksen perusteluissa tukiyksikön rooli on ajateltu varsin suureksi; sillä olisi "vahva

koordinointiote ja kyky löytää järjestelmän piirissä oleville virkamiehille uusia tehtäviä" (HE, s.

30). Tämä merkitsisi eräällä tavalla näkökulman kääntämistä; aikaisemmin asiaa tarkasteltiin viran

vaatimusten kannalta ja pyrittiin löytämään virkaan paras hakija, uudessa järjestelmässä asiaa

katsotaan virkamiehen näkökulmasta ja hänen uravalintojensa kannalta, jossa uuteen tehtävään

siirtyminen nähdään itseisarvoisena tavoitteena. Samalla valtiovarainministeriö pääsee varsin

korostetusti osallistumaan muiden ministeriön vkkanimityshankkeisiin tavalla, joka on omiaan

korostamaan valtiovarainministeriön entisestäänkin (yli)vahvaa asemaa valtioneuvoston piirissä.

5. Uuteen tehtävään määrääminen

Ensimmäisen lakiehdotuksen 8 §:n mukaan johdon virkaan nimitetyllä on velvollisuus siirtyä

siihen johdon tehtävään, johon hänet on nimitetty. Jos uuteen tehtävään määrääminen kuitenkin

vaikuttaa virkamiehen vapauteen valita asuinpaikkansa, tehtävään määräämisen edellytyksenä on

virkamiehen suostumus.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on aiemmin pitänyt joidenkin virkamiesryhmien

osalta (esim. puolustusvoimien ja ulkoasiainhallinnon tehtävät) mahdollisena säätää erilaisista

siirtymävelvoitteista. Perusteena on ollut virkojen erityisluonne (ks. esim. PeVL 40/1998 vp ja

PeVL 15/1999 vp). Myös valtionhallinnon ylimpien virkojen osalta voidaan

siirtymisvelvoUisuutta perustella virkojen erityisluonteella, joskin perustelu ei ole yhtä vahva kuin

ulkoasiainhallinnon virkojen osalta, joihin on perinteisesti liittynyt siirtyminen säännöllisin välein

eri virkapaikoille ja maasta toiseenkin. Tältä osin merkitystä voidaan kuitenkin antaa sille, että

järjestelmä on tarkoitus toteuttaa asteittain virkojen vapauduttua, jolloin johdon virkaan valittava

on etukäteen tietoinen siirtymisvelvollisuudestaan toiseen tehtävään. Ehdotus turvaa riittävässä

määrin myös virkamiesten vapauden valita asuinpakkansa sitomalla siir-tymisvelvollisuuden tältä

osin virkamiehen omaan suostumukseen.

Tosin siirtymävelvollisuus ei ole täysin vailla ongelmia: järjestelmään kuuluvien

tehtävien määrä on hallituksen esitykseen mukaan noin 130. Niiden joukossa on nykyisen

virkahierarkian eri tasoilla olevia ja toisiinsa verrattuna hyvin erityyppisiä tehtäviä. Kun tehtävät

vapautuvat eri aikoina, ei voitane myöskään välttää siirtymävaiheen kitkaa. Järjestelmä . merkitsisi

myös, että tehtävään voitaisiin määrätä henkilö, joka ei ole siihen ilmoittautunut, mikä olennaisesti

heikentää hallinnon rekrytointien avoimuutta.

6. Eräitä yksittäisiä huomautuksia



Perustuslain 125 §:n 1 momentin mukaan lailla voidaan säätää, että määrättyihin julkisiin vir-

koihin ja tehtäviin voidaan nimittää vain Suomen kansalainen. Ehdotukseen laiksi valtion

johtavista virkamiehistä ei sisälly säännöksiä, joilla asetettaisiin Suomen kansalaisuus valtio-

hallinnon yhteisien johdon virkojen kelpoisuusvaatimukseksi. Voimassa olevan valtion vir-

kamieslain 7 §:ssä valtionhallinnon johtaviin virkoihin asetetaan lähes poikkeuksetta kelpoi-

suusvaatimukseksi Suomen kansalaisuus. Lakiehdotuksen mukaan nämä virat lakkaavat asteittain

siirtymäsäännöksen nojalla sitä mukaa, kun niihin nimitetyt virkamiehet joko suostuvat siirtymään

uusiin johdon virkoihin tai virat muutoin vapautuvat. Jos kansalaisuusvaatimus halutaan ulottaa

uusiin johdon virkoihin, olisi siitä säädettävä lailla.

Hallituksen esityksen perustelujen mukaan ulkoasiainministeriön valtiosihteeri ei

kuuluisi järjestelmän piiriin, kuten ei koko ulkoasiainministeriön hallinnonalakaan (HE, s. 27).

Tällainen soveltamisala ei kuitenkaan ilmene ensimmäisen lakiehdotuksen 2 §:stä, vaan ainoastaan

hallituksen esityksen liitteenä 2 olevan asetusluonnoksen 1 §:stä. Tältä osin asetusluonnos on

selvässä ristiriidassa lakiehdotuksen 2 §:n kanssa. Ulkoasiainministeriön virkojen poissuljenta

tulee tehdä suoraan lain soveltamisalasäännöksessä eikä vasta asetuksessa.

Hallituksen esityksen perustelujen mukaan tehtävää ei olisi ilmoitettava avoimeksi,

jos siihen halutaan määrätä tehtävään jo aiemmin määrätty virkamies (HE, s. 30). Tältä osin pidän

ehdotusta ongelmallisena hallinnon avoimuuden kannalta ja nykytilaa tältä osin heikentävänä.

Nykyisinkin määräaikaiset johtavat virat julistetaan normaalisti julkisesti haettaviksi, vaikka

tiedossa olisi, että viran aikaisempi haltija haluaa jatkaa virassa uuden toimikauden.


