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Valtioneuvoston asetus
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oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2012

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (543/2003) 6 §, sellaisena

kuin se on asetuksissa 347/2009 ja 1007/2009, seuraavasti:

6 §

Virkamiesten kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:
1) kansliapäälliköllä sen lisäksi, mitä val-

tioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 43 §:n
1 momentin 2 kohdassa säädetään, muu oike-
ustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin
kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen
maisterin tutkinto;

2) osastopäällikkönä toimivalla hallitus-
neuvoksella 1 kohdassa tarkoitettu tutkinto ja
perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan sekä
käytännössä osoitettu johtamistaito ja johta-
miskokemus;

3) lainvalmisteluosaston osastopäälliköllä
1 kohdassa tarkoitettu tutkinto, hyvä perehty-
neisyys lainvalmisteluun ja valtionhallintoon
sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja
johtamiskokemus;

4) kriminaalipoliittisen osaston osastopääl-
liköllä ylempi korkeakoulututkinto ja pereh-
tyneisyys osaston toimialaan sekä käytän-
nössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskoke-
mus;

5) hallintojohtajalla 1 kohdassa tarkoitettu
tutkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan
sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja
johtamiskokemus;

6) talousjohtajalla ylempi korkeakoulutut-
kinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä
käytännössä osoitettu johtamistaito ja johta-
miskokemus;

7) tietohallintojohtajalla, tarkastusjohta-
jalla, viestintäjohtajalla, vaalijohtajalla ja
muulla johtajalla ylempi korkeakoulututkinto
ja perehtyneisyys yksikön toimialaan sekä
käytännössä osoitettu johtamistaito;

8) apulaisosastopäälliköllä, hallitusneuvok-
sella ja hallitussihteerillä valtioneuvoston oh-
jesäännön 43 §:ssä säädetty kelpoisuus, kieli-
lain täytäntöönpanon ja soveltamisen seuran-
nasta vastaavalla hallitusneuvoksella lisäksi
suomen ja ruotsin kielen erinomainen suulli-
nen ja kirjallinen taito;

9) lainvalmisteluosaston apulaisosastopääl-
liköllä lainsäädäntöjohtajana ja lainsäädäntö-
neuvoksella yksikön johtajana 1 kohdassa
tarkoitettu tutkinto ja hyvä perehtyneisyys
lainvalmisteluun sekä käytännössä osoitettu
johtamistaito;

10) lainvalmisteluosaston laintarkastusyk-
sikön lainsäädäntöneuvoksella 1 kohdassa
tarkoitettu tutkinto ja suomenkielistä säädös-
tarkastusta suorittavalla lainsäädäntöneuvok-
sella lisäksi hyvä perehtyneisyys lainvalmis-
teluun ja ruotsinkielistä säädöstarkastusta
suorittavalla lainsäädäntöneuvoksella suomen
ja ruotsin kielen erinomainen suullinen ja



kirjallinen taito sekä hyvä perehtyneisyys
lainvalmisteluun tai ruotsinkieliseen lakikie-
leen, lainvalmisteluosaston muulla lainsää-
däntöneuvoksella ylempi korkeakoulutut-
kinto sekä lainvalmistelussa tarvittava tutki-
mus- ja suunnittelutaito;

11) kriminaalipoliittisen osaston lainsää-
däntöneuvoksella 1 kohdassa tarkoitettu tut-
kinto sekä lainvalmistelussa tarvittava tutki-
mus- ja suunnittelutaito;

12) kriminaalipoliittisen osaston rikoksen-
torjuntaneuvoksella ylempi korkeakoulutut-
kinto, perehtyneisyys viran tehtäväalueeseen
ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

13) kehittämispäälliköllä, neuvottelevalla
virkamiehellä ja suunnittelupäälliköllä
ylempi korkeakoulututkinto;

14) kielilain täytäntöönpanoa ja sovelta-
mista seuraavalla ylitarkastajalla ylempi kor-
keakoulututkinto sekä suomen kielen erin-
omainen ja ruotsin kielen hyvä suullinen ja
kirjallinen taito;

15) muilla kuin 1—14 kohdassa tarkoite-
tuilla virkamiehillä tehtävien edellyttämä
koulutus.

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä
huhtikuuta 2012.

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2012

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Hallitussihteeri Ulla Westermarck
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