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Valtionhallinto -case

Ratkaiseeko avoimuus 

eturistiriitaongelmat 

lääkärin työssä



Ennen rekrytointia

 Sidonnaisuusilmoitukset (luottamustoimet, 

omistukset) Virkamieslaki

– Kansliapäällikkö, valtiosihteerit, osastopäälliköt,  

virastopäälliköt

– Julkisia muuten paitsi omistusten osalta

 Rekrytointihaastattelussa kysytään

– sivutoimet

– luottamustoimet

– EI omistuksia
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Virkasuhteen aikana

 Sivutoimi-ilmoitukset ja -luvat

– ei työajan käyttöä

– ei saa tulla esteelliseksi tehtävässä

– ei saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen

– ei saa haitata tehtävän hoitamista

– ei saa kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa 

työnantajaa

 STM:ssä ei tutkimusta, joten ei tutkimusrahoitusta

 Vieraanvaraisuus, edut, lahjat

– Seminaarimatkat virkamatkoja

– Seminaarialustukset kuuluvat virkaan
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Esteellisyys

Virkamies on esteellinen: 

 1) jos hän tai hänen läheisensä on asianosainen; 

 2) jos hän tai hänen läheisensä avustaa taikka 

edustaa asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta 

on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; 

 3) jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä 

hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen 2 momentin 1 

kohdassa tarkoitetulle läheiselleen; 

 4) jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään 

asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa 

asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on 

odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; 
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Esteellisyys jatkuu

 5) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa 

tarkoitettu läheisensä on hallituksen, 

hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan 

toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä 

vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, 

säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, 

joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on 

odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; 

 6) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa 

tarkoitettu läheisensä kuuluu viraston tai laitoksen 

johtokuntaan tai siihen rinnastettavaan toimielimeen 

ja kysymys on asiasta, joka liittyy tämän viraston tai 

laitoksen ohjaukseen tai valvontaan; tai 
Jaana Koski 5 2.4.2014



Ja jatkuu

 7) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa 

muusta erityisestä syystä vaarantuu. 
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Ja vieläkin jatkuu

Läheisellä tarkoitetaan 1 momentissa: 

 1) virkamiehen puolisoa ja virkamiehen lasta, lapsenlasta, 

sisarusta, vanhempaa, isovanhempaa ja virkamiehelle muuten 

erityisen läheistä henkilöä samoin kuin tällaisen henkilön 

puolisoa; 

 2) virkamiehen vanhempien sisarusta sekä hänen puolisoaan, 

virkamiehen sisarusten lapsia ja virkamiehen entistä puolisoa; 

sekä 

 3) virkamiehen puolison lasta, lapsenlasta, sisarusta, 

vanhempaa ja isovanhempaa samoin kuin tällaisen henkilön 

puolisoa sekä virkamiehen puolison sisarusten lapsia. 

 Läheisenä pidetään myös vastaavaa puolisukulaista. Puolisoilla 

tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa 

olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

Jaana Koski 7 2.4.2014



Virkasuhteen jälkeen

 Kaikilla vaitiolovelvollisuus

 Mahdollinen virkasopimus

– Muun työnantajan palvelukseen

– = enintään vuoden palkallinen karenssiaika
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