VM157/00/94 Valtioneuvoston periaatepäätös nimitystoimivallan
järjestämisestä valtionhallinnossa
Valtioneuvosto on tänään valtiovarainministeriön esittelystä tehnyt liitteen mukaisen
periaatepäätöksen nimitystoimivallan järjestämisestä valtionhallinnossa. Päätös edellyttää
toimenpiteitä nimitystoimivaltaa koskevien säännösten muuttamiseksi.
Ministeri Ilkka Kanerva
Neuvotteleva virkamies Tarja Hyvönen

23.6.1994
VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS NIMITYSTOIMIVALLAN
JÄRJESTÄMISESTÄ VALTIONHALLINNOSSA
I YLEISTÄ
Valtioneuvosto on 7.3.1991 tehnyt periaatepäätöksen valtion henkilöstöpolitiikan ja -hallinnon
kehittämisestä. Päätöksessä on todettu muun muassa, että nimitystoimivallan järjestämisen
yleisperiaatteena on edelleen, että virastot ja laitokset ottavat itse henkilöstön palvelukseensa. Myös
valtioneuvoston 7.5.1992 tekemän, julkisen sektorin uudistamista koskevan päätöksen mukaan
nimitystoimivallan hajauttamista jatketaan tulosohjauksen periaatteiden mukaisesti.
Valtionhallinnon siirtyminen tulosohjaukseen, tulosjohtamiseen ja enenevässä määrin
markkinaohjautuvuuteen edellyttävät, että nimitystoimivalta on viraston päällikköä lukuun ottamatta
virastolla. Poikkeuksen tästä pääsäännöstä muodostavat eräät valtionhallinnon erityistehtävät kuten
oikeuslaitos, puolustusvoimat ja ulkoasiainhallinto.
Nimitystoimivallan tulee virastossa olla saman tasoisissa tehtävissä samalla tasolla palvelussuhteen
lajista riippumatta.
Johtokunnan tehtävänä voi olla muiden johtajien kuin pääjohtajan nimittäminen niissä virastoissa,
joissa on johtokunta.
Nimitystoimivaltaa koskevien säännösten muuttamiseksi seuraavien periaatteiden mukaisesti on
ryhdyttävä toimenpiteisiin siten, että muutokset voivat tulla voimaan viimeistään 1.1.1995. Osa
muutoksista vaatii hallitusmuodon muuttamista. Uudistukseen liittyvät periaatteelliset valtiosääntö- ja
muut kysymykset selvitetään pyrkien siihen, että muutokset voisivat tulla voimaan vuoden 1995
aikana.

II VIRKAAN NIMITTÄMINEN
1. Ministeriöt
Tasavallan presidentti täyttää kansliapäällikön, valtiosihteerin ja alivaltiosihteerin virat.
Valtioneuvoston yleisistunto täyttää osastopäällikön ja apulaisosastopäällikön virat sekä ne muut virat,
jotka ovat ministeriön hallinnonalan kannalta keskeisiä ottaen huomioon viran asema organisaatiossa,
virkaan kuuluvat tehtävät ja vastuu sekä palkkaus. Näitä ovat esimerkiksi toimistopäällikön,
hallitusneuvoksen, neuvottelevan virkamiehen ja vanhemman hallitussihteerin virat.
Ministeriö täyttää ministeriön muut virat.

2. Välittömästi ministeriön alaiset yksiköt
Tasavallan presidentti täyttää ne viraston päällikön virat, jotka ovat säännösten mukaan valtion
talousarviossa eriteltäviä.
Valtioneuvoston yleisistunto täyttää muiden kuin edellä mainittujen virastojen päällikön virat.
Asianomainen ministeriö voi kuitenkin nimittää viraston päällikön, jos se on viraston yhteiskunnallisen
merkityksen ja pienuuden tai toiminnan erityisluonteen vuoksi perusteltua.
Virasto täyttää muut virat.
Viraston johtokunta nimittää viraston päällikön esityksestä tämän sijaisena toimivan virkamiehen.

3. Lääninhallinto
Tasavallan presidentti nimittää maaherran.
Sisäasiainministeriö täyttää lääninpoliisineuvoksen viran.
Sosiaali- ja terveysministeriö täyttää lääninsosiaalineuvoksen viran.
Lääninhallitus täyttää muut virat.

4. Paikallishallinto
Lääninhallitus tai piirihallinto täyttää yksikön päällikön viran.
Yksikkö täyttää muut virat.

5. Valtion liikelaitokset
Valtioneuvoston yleisistunto nimittää liikelaitoksen toimitusjohtajan.
Liikelaitos täyttää muut virat.

6. Korkeakoulut
Korkeakoulu täyttää virkansa.

III RAJAUKSET
Tämä päätös ei koske ulkoasiainhallintoa, oikeus- ja syyttäjälaitosta, oikeuskanslerinvirastoa,
puolustusvoimien sotilasvirkoja, rajavartiolaitoksen upseereja ja vankeinhoitolaitosta. Valtioneuvosto
edellyttää kuitenkin, että asianomaiset hallinnonalat valmistelevat päätöksen ulkopuolelle rajattuja
virkoja koskevat nimitystoimivallan muutokset mahdollisimman pitkälle noudattaen tämän päätöksen
periaatteita
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