EV 17/2000 vp- HE 189/1999 vp

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion
virkamieslain muuttamisesta

Eduskunnalle on vuoden 1999 valtiopäivillä annettu hallituksen esitys n:o
189/1999 vp laiksi valtion virkamieslain
muuttamisesta. Nyt koolla oleva eduskunta,

jolle hallintovaliokunta on antanut asiasta
mietintönsä n:o 5/2000 vp, on hyväksynyt
seuraavan lain:

Laki
valtion virkamieslain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 19 päivänä elokuuta 1994 annetun valtion virkamieslain (75011994) 6 §:n 1 momentti, 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 säädetään perustuslaissa. Päättäessään nimittämisestä 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 apulaisoikeuskanslerin virka sekä oikeuskanslerinviraston kansliapäällikön ja esittelijäneuvoksen, osastopäällikkönä virka;
2) ministeriön valtiosihteerin, kansliapäällikön, osastopäällikön ja toimistopäällikön
virka sekä sitä vastaava tai ylempi virka;
3) ulkoasiainhallinnon virka;
4) tuomarin virka;
5) viraston päällikön virka, ei kuitenkaan
yliopiston rehtorin virka;
6) maaherran sekä lääninhallituksen osastopäällikön ja lääninvalmiusjohtajan virka;
7) virka, johon kuuluu virallisen syyttäjän
tai ulosottomiehen tehtäviä;
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8) poliisilaissa (493/1995) tarkoitettu poliisimiehen virka;
9) virka, johon nimitetty kuuluu vankilan
johtokuntaan;
10) puolustusministeriön ja puolustusvoimien sekä rajavartiolaitoksen virka;
11) suojelupoliisin muu kuin poliisimiehen
virka;
12) tullilaitoksen virka, johon kuuluu oikeus pidättämiseen ja tullilaitoksen virka, johon kuuluu Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen osallistuminen tai tullilaitoksen toimialaan kuuluvia rikostutkinta- ja valvontatehtäviä;
13) Ilmailulaitoksen
viranomaisyksikön
päällikön virka; sekä
14) merenkulkulaitoksen meriturvallisuusjohtajan virka.
Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan
myös nimitettäessä virkamies 9 §:n 1 momentin nojalla hoitamaan 1 momentissa tarkoitettuun virkaan kuuluvia tehtäviä.
8 §
Jollei valtion virkaan vaadittavista tutkin-
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noista ja muista vastaavista erityisistä kelpoisuusvaatimuksista ole laissa säädetty,
niistä voidaan säätää valtioneuvoston asetuksella, jos se on asianomaiseen virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiseksi perusteltua.
Valtioneuvosto voi erityisistä syistä antaa
erivapauden asetuksella säädetyistä kelpoisuusvaatimuksista, ei kuitenkaan tuomarin virkaan pääsemistä varten.
32 §
Milloin virkamies on irtisanottu muista
kuin virkamiehestä johtuvista syistä ja se
virasto, jonka virasta virkamies irtisanottiin,
24 kuukauden kuluessa irtisanomisajan päättymisestä tarvitsee työvoimaa samoihin tai
samanlaisiin tehtäviin, tulee asianomaisen
viraston tiedustella paikalliselta työvoimaviranomaiselta, onko entisiä virkamiehiä etsimässä tämän viranomaisen välityksellä työtä,
ja myönteisessä tapauksessa tarjota tehtävää
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tai virkaa, johon nimittää muu viranomainen
kuin tasavallan presidentti, valtioneuvoston
yleisistunto, korkein oikeus tai korkein hallinto-oikeus, ensi sijassa näille entisille kelpoisuusvaatimukset täyttäville virkamiehille.
Virka saadaan tällöin täyttää haettavaksi julistamatta.
47 §
Perusteista, joilla tuomari voidaan siirtää
toiseen virkaan, säädetään perustuslaissa.

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 2000.
Tällä lailla kumotaan ulkomaalaisen kelpoisuudesta valtion virkaan 16 päivänä helmikuuta 1995 annettu valtioneuvoston päätös (192/1995).

