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Lausunto VM/2158/00.01.00.01/2014

Valtiovarainministeriölle

(valtiovarainministerio@vm.fi, miska.lautiainen@vm.fi)

Asia: Hanke VM 116:00/2014: Valtion henkilöstövoimavarojen joustavan käytön ke-
hittäminen (VVL:n 20 §:n muuttaminen). Neuvotteleva virkamies Miska Lautiainen
oli työryhmän puheenjohtaja. Ilmeisesti juuri tämä on se asia, josta valtioneuvos-
ton kanslian 26.1.2016 julkaiseman kevätistuntokaudella 2016 eduskunnalle annetta-
via hallituksen esityksiä koskevan tiedotteen mukaan on tarkoitus antaa viikolla 21
(23.5.–) valtiovarainministeriön alaan kuuluva hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
virkamieslain muuttamisesta.

Ehdotuksemme: Virkavala olisi poistettava yksinomaisen virkavakuutuksen hyväksi.

Tämä olisi mukavasti toteutettavissa ottamalla yllä mainitsemaani hallituksen esityk-
seen mukaan ehdotus valtion virkamieslain (750/1994) 70 §:n muuttamisesta muodos-
ta ”Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset virkavalasta ja vir-
kavakuutuksesta.” muotoon ”Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat sään-
nökset virkavakuutuksesta.” sekä muuttamalla vastaavalla tavalla asetus virkavalasta
ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta (1183/1987).

Liitteenä (sivuna 2) on yhdistyksemme oma-aloitteinen lausunto 24.2.2016 edus-
kunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle tuomioistuinlaiksi ja
siihen liittyväksi lainsäädännöksi (HE 7/2016 vp). Esitykseen sisältyy tuomarinva-
lan poistaminen yksinomaisen tuomarinvakuutuksen hyväksi 1.1.2017 alkaen, kuten
1.1.2016 poistuivat yleisistä ja hallintotuomioistuimista todistajan ja asiantuntijan
valat yksinomaisten todistajan ja asiantuntijan vakuutusten hyväksi. Lausuntomme
mukaan jo johdonmukaisuus vaatii vastaavaa muutosta virkavalan ja virkavakuutuk-
sen suhteen, mistä valiokunnan olisi laadittava ponsiehdotus.

Tuossa lausunnossa kerron, millaisiin omituisiin, suorastaan epäesteettisiin seu-
rauksiin nykyinen asetus saattaisi johtaa, jos virkavala säilytettäisiin.

Tässä lisättäköön lyhyesti perusteluksi vielä paljon puhuttu normien purku.
Normien purkua toteutettiin jo korvattaessa asetus virkavalan ja tuomarinvalan

vannomisesta (214/1964) nykyisellä asetuksella 1.1.1988 alkaen. Siihen normien pur-
kuun olin itsekin osallisena sikäli, että kieltäydyin antamasta virkavakuutusta (pasi-
fistisista syistä, kuten syykseni selvitin) tultuani valituksi vuonna 1982 matematiikan
assistentin virkaan Helsingin yliopistossa. Uusi asetus supistikin sitten huomattavasti
virkavalan tai -vakuutuksen antajien piiriä sekä uudisti kaavat.

Virkavakuutuksen kaava on kunnossa.
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Pääkaupunkiseudun ateistit ry:n oma-aloitteinen lausunto 24.2.2016

Asia: HE 7/2016 vp tuomioistuinlaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Eduskunnan lakivaliokunnalle

1) Tuomarinvakuutuksen kaava on kunnossa. Tuomioistuinlain tullessa voi-
maan poistuisi tuomarin vala kuten 1.1.2016 yleisistä ja hallintotuomioistuimista
poistuivat todistajan ja asiantuntijan valat.

Yhdistyksemme on vaatinut ja pitänyt lausunnoillaan huolen, että niin todis-
tajan ja asiantuntijan vakuutuksien kaavoissa kuin tuomioistuinlakiin sisältyvässä
tuomarin vakuutuksen kaavassa lukee sekä asiallisesti että kieliopillisesti oikein ”kun-
niani ja omantuntoni kautta” eikä ”kunnian ja omantuntoni kautta”. Onhan oltava
kyse vakuutuksen antajan itsensä kunniasta, ja se on ilmoitettava omistusliitteellä.

2) Virkavalasta on luovuttava. Valiokunnan olisi liitettävä mietintöönsä lausu-
maehdotus, että eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy johdonmukaisuuden vuok-
si toimiin virkavalasta luopumiseksi yksinomaisen virkavakuutuksen hyväksi. Virka-
valasta ja virkavakuutuksesta säädetään valtion virkamieslain (750/1994) 70 §:ssä,
jonka mukaan valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset virkava-
lasta ja virkavakuutuksesta, ja asetuksessa virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä
tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta (1183/1987). Virkavakuutuksen kaava on
asetuksessa valmiiksi kunnossa, omistusliitteinen.

Niiden samojen näkökohtien lisäksi, jotka on esitetty todistajan, asiantuntijan
ja tuomarin valoista luopumisen puolesta, myös seuraavat esteettiset ja käytännön
näkökohdat puoltavat sitä, että virkavalastakin olisi luovuttava.

Nimittäin mainitun asetuksen 3 §:n mukaan valtioneuvoston jäsenen on van-
nottava virkavala ja tuomarinvala tai annettava virkavakuutus ja tuomarinvakuu-
tus ennen tehtävään ryhtymistään. Pykälän toisaalta valat toisiinsa sekä toisaalta
vakuutukset toisiinsa liittävästä sanamuodosta voisi tiukasti tulkiten päätellä, että
tuomarinvalan poistuttua valtioneuvoston jäsen, joka ei ole aiemmin vannonut tuo-
marinvalaa, ei voisi vannoa myöskään virkavalaa ennen tehtävään ryhtymistään.

Sen sijaan saman asetuksen eri pykälien mukaan keskusviraston pääjohtaja van-
noo virkavalan tai antaa virkavakuutuksen sekä vannoo tuomarinvalan tai antaa tuo-
marinvakuutuksen valtioneuvoston yleisistunnossa ryhtyessään hoitamaan virkaansa.
Tällöin tuomarinvalan poistuttua keskusviraston pääjohtaja saattaisi siis valtioneu-
voston yleisistunnossa vannoa virkavalan vaikka antaisi vailla vaihtoehtoa tuoma-
rinvakuutuksen. Se näyttäisi vähintäänkin epäjohdonmukaiselta, erityisesti uusiin
ministereihin verrattuna.

Hallituksen on tarkoitus antaa viikolla 21 (23.5.–) valtiovarainministeriön alaan
kuuluva hallituksen esitys eduskunnalle laiksi virkamieslain muuttamisesta (kyseessä
ilmeisesti hanke VM 116:00/2014: Valtion henkilöstövoimavarojen joustavan käytön
kehittäminen; VVL:n 20 §). Eduskunnan lausuma ehtisi ehkä ajoissa vaikuttaa sen,
että ministeriö sisällyttäisi samaan esitykseen tarvittavan VVL:n 70 §:n muuttamisen.
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