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NEUVOTTELUKUNNASTA

1 Ehdotuksen sisältö
Valtion virkamieslakiin (750/1994) on lainmuutoksella (181/2019) lisätty uusi 68 §, jossa säädetään
valtiovarainministeriön yhteydessä toimivasta valtion virkamieseettisestä neuvottelukunnasta. Laki
tuli voimaan 1.3.2019. Virkamieseettisen neuvottelukunnan tehtävänä on käsitellä virkamiesetiikkaan liittyviä asioita ja antaa valtion virastojen pyynnöstä lausuntoja virkamieseettisistä kysymyksistä. Neuvottelukunta on toiminnassaan riippumaton. Pykälässä säädetään myös, että neuvottelukunnan kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin valtion virkamieseettisen neuvottelukunnan tehtävistä, kokoonpanosta sekä neuvottelukunnan mahdollisuudesta kutsua ulkopuolisia asiantuntijoita avukseen
toimikaudekseen tai rajoitetuksi ajaksi.
2 Ehdotuksen perustelut
1 § Neuvottelukunnan tehtävät
Asetuksen 1 §:ssä säädettäisiin virkamieseettisen neuvottelukunnan tehtävistä. Pykälän 1 momentin
1 kohdan mukaan neuvottelukunnan tehtävänä olisi tehdä aloitteita ja antaa yleisiä suosituksia virkamiesetiikasta sekä toimia päätöksenteon tukena. Neuvottelukunta päättää itse, mitä virkamieseettisiä
asioita tai eettisiä ongelmia se ottaa tarkasteltavakseen ja lausuttavakseen. Eettisellä ongelmalla tarkoitetaan tässä yhteydessä tilanteita, joissa eettisesti perusteltu toimintatapa on epäselvä. Neuvottelukunta voi oma-aloitteisesti ottaa käsiteltäväkseen myös muita tähän asiakokonaisuuteen liittyviä
ongelmallisia tapauksia.
Pykälän 1 momentin 2 kohdan mukaan neuvottelukunnan tehtävänä olisi antaa valtion virastojen
pyynnöstä lausuntoja virkamieseettisistä kysymyksistä. Kuten yllä on todettu, neuvottelukunta päättää itse, ottaako se viraston lausuntopyynnön käsiteltäväkseen. Neuvottelukunnan antamat lausunnot
olisivat lähtökohtaisesti julkisia ja tavoitteena on, että lausunnoilla on ohjaava vaikutus viranomaisten
toimintaan.
Pykälän 1 momentin 3 kohdan mukaan neuvottelukunnan tehtävänä olisi edistää virkamiesetiikkaa
koskevaa keskustelua. Neuvottelukunnan jäsenet voivat roolissaan osallistua myös esimerkiksi erilaisiin valtionhallinnon tilaisuuksiin, joissa käsitellään virkamieseettisiä kysymyksiä.
Pykälän 1 momentin 4 kohdan mukaan neuvottelukunnan tehtävänä olisi myös harkintansa perusteella suorittaa valtiovarainministeriön sille esittämät virkamieseettisiä kysymyksiä koskevat tehtävät. Tällainen tehtävä voi liittyä esimerkiksi jonkin ongelmatilanteen ratkaisuun, jossa neuvottelukunnan asiantuntemusta voidaan hyödyntää.
Pykälän 2 momentin mukaan neuvottelukunnan lausunnot ja suositukset olisivat luonteeltaan neuvoaantavia eivätkä ne olisi oikeudellisesti sitovia. Neuvottelukunnan tehtävänä ei olisi myöskään toimia
riidanratkaisu- tai kanteluelimenä.
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2 § kokoonpano
Asetuksen 2 §:n mukaan neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä tarpeellinen
määrä muita jäseniä, kuitenkin enintään kymmenen.
Jäseniksi tulee valita henkilöitä, joilla on monipuolinen näkemys yhteiskunnasta ja syvällinen käsitys
viranomaistoiminnasta. Neuvottelukunta valitsee jäsenistään yhden varapuheenjohtajan. Jos neuvottelukunnan jäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, valtiovarainministeriö määrää edustajan hänen
tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) 2 luvun 12 §:n
3 momentin mukaan valtioneuvostolle kuuluvat asiat, joita ei ole säädetty päätettäväksi yleisistunnossa, ratkaistaan ministeriössä. Neuvottelukunnalla on kaksi sihteeriä, joista yhden nimeää valtioneuvoston kanslia ja yhden valtiovarainministeriö.
3 § Asiantuntijat
Neuvottelukunta voisi 3 §:n mukaan kutsua tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita avukseen toimikaudekseen tai rajoitetuksi ajaksi.
3 Ehdotuksen vaikutukset
Valtion virkamieseettisen neuvottelukunnan suositukset ja lausunnot edistävät virkamiesetiikan korkeaa tasoa rohkaisemalla ihmisiä toimimaan oikein eettisesti ongelmallisissa tilanteissa. Neuvottelukunnan toiminnan on tarkoitus myös edistää virkamieseettisten kysymysten entistä parempaa hallintaa. Neuvottelukuntaa koskevan virkamieslain muutoksen hallituksen esityksessä (HE 149/2918 vp)
on todettu, että neuvottelukunnasta aiheutuvat kustannukset koostuisivat neuvottelukunnan puheenjohtajalle, jäsenille ja sihteeristölle maksettavista kokouspalkkioista, mahdollisista asiantuntijapalkkioista ja muista toimintamenoista. Neuvottelukuntaan ja sihteeristöön kuuluvalle maksetaan valtiovarainministeriön kulloinkin voimassa olevan kokouspalkkiosuosituksen mukaiset kokouspalkkiot.
Tällä hetkellä voimassa olevan suosituksen mukaan virastotyöaikana pidetystä kokouksesta maksetaan puheenjohtajalle 28 euroa sekä muulle jäsenelle ja sihteerille 17 euroa. Neuvottelukunnan kustannukset maksetaan valtiovarainministeriön toimintamenomomentilta.
4 Asian valmistelu
Asetus on valmisteltu valtiovarainministeriössä. Asetusehdotus on ollut tarkastettavana oikeusministeriön lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikössä.
5 Voimaantulo
Asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan 1.4.2019.

