Lausunto

OKM/169/050/2016

29.09.2016

Valtiovarainministeriö
PL 28
00023 VALTIONEUVOSTO
Viite

VM/1069/00.01.00.01/2016

Asia

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtion
virkamieslain muuttamisesta
Valtiovarainministeriö on pyytänyt opetus- ja kulttuuriministeriöltä lausuntoa valtion
virkamieslain muuttamista koskevaa hallituksen esityksen luonnoksesta, jossa
käsitellään kysymyksiä liittyen vaatimukseen Suomen kansalaisuudesta virkaan
nimittämisen edellytyksenä.
Opetus- ja kulttuuriministeriö ilmoittaa lausuntonaan seuraavaa:
Luonnoksen 7 §:n 1 momentin 1 kohdassa todetaan muun muassa, että opetus- ja
kulttuuriministeriön tietohallinto-, viestintä- ja hallintojohtajan virkaan voidaan nimittää
vain Suomen kansalainen, jolla ei ole muun valtion kansalaisuutta. Opetus- ja
kulttuuriministeriössä on arvioitu uudelleen tämän vaatimuksen tarpeellisuutta ja
päädytty siihen, että tarvetta kyseisellä rajaukselle ei ole olemassa, ja että kyseisiin
virkoihin voidaan ministeriön mielestä nimittää henkilö, jolla on Suomen
kansalaisuuden lisäksi myös jonkin muun valtion kansalaisuus.
Luonnoksen 7 §:n 1 momentin 4 kohdassa todetaan, että Opetushallituksen,
Museoviraston, Suomen Akatemian, Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ja
Kansallisarkiston päällikön virkaan voidaan nimittää vain Suomen kansalainen, jolla ei
ole muun valtion kansalaisuutta. Edellä mainituilla virastoilla on tärkeä rooli Suomessa
muun muassa kulttuurihistoriallisesta kansallisomaisuudesta huolehtimisessa
(Museovirasto) ja kansalliseen perintöön kuuluvien asiakirjojen säilyttämisessä
(Kansallisarkisto). Vaikka tässä mainitut ja virastoille kuuluvat tehtävät ovat tärkeitä
monilla tavoin opetus- ja kulttuuriministeriössä on arvioitu uudelleen rajauksen
tarpeellisuutta myös näiden 4 kohdassa mainittujen virastojen päälliköiden osalta ja
päädytty siihen, että tarvetta kyseisellä rajaukselle ei ole olemassa. Näin ollen
ministeriö ehdottaa, että luonnoksen 4 kohta poistetaan kokonaan.
Opetus- ja kulttuuriministeriö kiinnittää huomiota vielä luonnoksen 7 §:n 2 momentin 2
kohtaan, jonka mukaan apulaisosastopäällikön ja toimistopäällikön virkaan tai niitä
vastaavaan virkaan voidaan nimittää vain Suomen kansalainen. Ainakaan opetus- ja
kulttuuriministeriössä ei ole enää pitkään aikaan ollut apulaisosastopäälliköitä ja
toimistopäälliköitä, vaan yksiköiden ja erillisyksiköiden päälliköitä sekä vajaan vuoden
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ajan ryhmien päälliköitä. Näin ollen ministeriö ehdottaa, että 2 kohdan listaan lisätään
edellä mainitut opetus- ja kulttuuriministeriössä käytössä olevat päällikkötehtävät.
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