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Julkisalan koulutettuien neuvottelujirjestii JUKOn lausunto valtiovarainministeriiille valtion virkamieslain ja
turvallisuusselvityslain muuttamisesta sekfi erliksi niihin liittyviksi laeiksi
Julkisalan koulutettujen neuvottelujdrjestd JUKO on lausuntoaan valmistellessaan kdynyt keskusteluja merkittdvimpid henkilost<iryhmid edustavien jdsenjdrjestdjensd kanssa.
Suomen kansalaisuus virkanimityksen edellytyksenH
Lausuttavana olevassa luonnoksessa hallituksen esitykseksi viitataan valtiovarainministerion vuonna 2015 asettamaan tyoryhmddn ja sen laatimaan muistioon (VM:n julkaisu 26/2075,8.6.2016). Muistioon sisdltyi selked luettelo
niistd viroista, joihin voidaan nimittdd vain Suomen kansalainen, jolla ei ole toisen valtion kansalaisuutta. Nyt lausuttavana olevassa esitysluonnoksessa tiettyihin valtion virkoihin edellytetddn edelleen Suomen kansalaisuutta,
mutta sen lisdksi henkilolld saa olla myos muun maan/maiden kansalaisuus/kansalaisuuksia. Esityksessd todetaan,
ettd henkilon mahdollisista sidonnaisuuksista johtuvat riskit selvitetddn ja arvioidaan osana turvallisuusselvityslaissa sdddettyd menettelyd.

Hallituksen esityksen keskeinen tavoite, kansallisten turvallisuusetujen suoja, ei toteudu ndilld muutosesityksilld.
Jotta todettu tavoite saavutetaan, valtion virkamieslain 7 5 pitdisi kirjoittaa VM:n alkuperaiisen, syksyn 2016 esityksen mukaisesti. Suomi on hyvdksynyt monikansalaisuuden 1.6.2003 ldhtien, jolloin nykyinen kansalaisuuslaki
tuli voimaan. Voimassa oleva virkamieslain 7 S on perdisin ajalta, jolloin monikansalaisuus ei ollut mahdollista.
Siten se eivastaa endd niihin haasteisiin ja turvallisuusriskeihin, joihin mahdollisuus monikansalaisuuteen yhdessd

muiden turvallisuusympdristdssd tapahtuneiden muutosten kanssa on johtanut. JUKO ry pitiid syksyn 2015 hallituksen esityksessd ehdotettua sddntelyd tiettyjen turvallisuusalojen virkojen, kuten poliisin, puolustusvoimien ja
rajavartiolaitoksen osalta perusteltuna ja vdlttdmdtt6mdnd.
Yhteiskunnan kokonaisturvallisuuteen merkittdvdsti liittyvissd viroissa edellytetddn henki16n ehdotonta lojaliteettia. Siten ndiden virkojen kannalta arvioituna monikansalaisuuden hyvdksyminen on merkittdvd ja todellinen turva llisuusriski.

Tdllaisia virkoja ovat muun muassa sellaiset virat:

joihin liittyy merkittevee julkisen vallan kdyttod,
' joiden tehtdvdt liittyvdt merkittdvdlld tavalla valtio- ja yhteiskuntajdrjestyksen ylldpitdmiseen sekd turvaamiseen,
rikostorjuntaan sekd yleisen jdrjestyksen ja turvallisuuden ylldpitoon ja terrorismin torjumiseen.
' joissa on pddsy valtion turvallisuutta ja/tai muita valtion etuja sekd valtion kansainvdlisii suhteita koskevaan tietoon.
.

Valtion toiminnan ja turvallisuuden kannalta keskeinen pddtoksenteko ja operatiivinen toiminta eisaa olla vaarassa joutua vieraan vallan vaikutuksen alaiseksi. Siten ndissd viroissa tulisi edellyttdd Suomen yksinomaista kansalaisuutta.
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Perustuslainmukaisuus
Perustuslainmukaisuuden osalta esityksessd todetaan lyhyesti, ettd syksyn 2016 lausuntokierroksen jdlkeen pdddyttiin siihen, ettd luonnokseen sisdltynyt laaja ja yleinen virkakielto ei ole sopusoinnussa Suomea sitovien kansainvdlisten velvoitteiden eikd perustuslain kanssa. Sitd miten tdh6n on pdddytty ja olisiko vaihtoehtoisia sddntelymalleja ollut olemassa, ei ole avattu. Esityksen kohdassa Suhde perustuslakiin jo siiiitdmisjiirjestysasiaa ei ole selvitetty yksityiskohtaisemmin ja ndin ollen perustuslainmukaisuutta ei ole riittdvdlld tavalla tarkasteltu kokonaisuuteen liittyvdt tu rva lisu usnd k6kohdat huom ioiden.
I

Lausunnon yhteydessd huomioon otettavia seikkoja
JUKo ry pyytdd, ettd valmistelun yhteydessd kiinnitetddn huomiota myos avustavan henkilonkunnan palkkauksen
osalta palvelussuhteen muotoon sekd sidonnaisuuksiin palkattaessa henkildstoi avustaviin tehtdviin, esimerkiksi

tulkeiksi.
Merkittdvdnd virkamiehen asemaan vaikuttavana asiana JUKO ry nostaa esille kirjaukset Virkamieslain
L9.8.L9941750) 14 5:n, Puolustusvoimista annetun lain (11.5.20071551)42 S:n ja Poliisihallinnosta annetun lain 15
f S:n (110/1992) osalta, jotka mahdollistavat myos vapaa-aikaa koskevan rangaistuksen asettamisen muista kansalaisista poikkeavalla tavalla. Edelld todetut kirjaukset asettavat virkamiehen eriarvoiseen asemaan ja rajoittavat
virkamiesten yksityiseldmdd.
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Virkomiehen on suoritettovo tehtiiviinsii asionmukaisesti io viivytyksettci. Hrinen on noudotettqva ty,njohtovirkomiehen on kiiyttiiydyttrivd osemonsq jo tehtdviensd edeltyttiimiillii tqvollo.

ja volvontamtidriiyksiii.
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Sen lisdksi, mitii virkomiesten kaiyttiiytymisestri muuollo
laisso siiiidetiiiin, ommottisotiloon on virkatehtiivissiirin jo yksityisetiimdssiiiin
kiiyttiiydyttiivit siten, ettei hdn menettele tovol!o, ioko on omioon vqarontomaon luottqmusto puolustusvoimille kuu!uvien tehtiivien
osion-

mukoiseen hoitoon,
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n kiiyttiiyty m i n e n
Poliisimiehen on virossa ia yksityiseliimtissiitin kiiyttiiydyttdvii siten, ettei hrinen kdytttiytymisensii ole omiaon
vaorontomoon
luottomusta poliisille kuuluvien tehtiivien asianmukaiseen hoitoon. Aruioitaessa poliisimiehen kiiyttiiytymistii otetoan huomioon myds hiinen asemanso jd tehtiivtinsii poliisihollinnossa.
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