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valtion virkamieslain muuttamisesta
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valtion virkamieslain (750/1994) 18 ja 18 a §, sellaisina kuin ne ovat, 18 § osaksi

laeissa 387/2001 ja 283/2015 sekä 18 a § laissa 545/1997, ja
lisätään lakiin uusi 18 b § seuraavasti:

18 §
Virkamies ei saa ottaa vastaan eikä pitää

sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä
sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitami-
seen, ellei asianomainen viranomainen hake-
muksesta myönnä hänelle siihen lupaa. Sivu-
toimilupa voidaan antaa myös määräajaksi ja
rajoitettuna. Sivutoimilupa voidaan peruuttaa,
kun siihen on syytä. Tuomarin ja tuomioistui-
men esittelijän sivutoimista säädetään tar-
kemmin 18 a §:ssä.

Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä
on otettava huomioon, että virkamies ei saa
sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtäväs-
sään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa
luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoi-
dossa tai muutenkaan haitata tehtävän asian-
mukaista hoitamista taikka kilpailevana toi-
mintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa.

Muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta
sivutoimesta virkamiehen on tehtävä ilmoitus
asianomaiselle viranomaiselle. Viranomainen
voi kieltää tällaisen sivutoimen vastaanotta-
misen ja pitämisen 2 momentissa säädetyillä
perusteilla.

Sivutoimella tarkoitetaan 1—3 momentissa
virkaa sekä palkattua työtä ja tehtävää, joista
virkamiehellä on oikeus kieltäytyä, samoin

kuin ammattia, elinkeinoa ja liikettä. Sen li-
säksi, mitä tässä pykälässä säädetään, on nou-
datettava laissa tai asetuksessa eri hallinnon-
aloilla sivutoimista annettuja erityissäännök-
siä.

Sivutoimen harjoittamista koskevan ilmoi-
tuksen tai lupahakemuksen yhteydessä esite-
tyt tiedot välimiesoikeusriidan asianosaisista
ovat salassa pidettäviä.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-
kemmat säännökset sivutoimiluvan myöntä-
västä viranomaisesta.

18 a §
Tuomari ja tuomioistuimen esittelijä eivät

saa ottaa vastaan eivätkä pitää 18 §:ssä tar-
koitettua sivutointa, ellei tuomioistuin hake-
muksesta myönnä siihen lupaa. Sivutoimilu-
paa ei saa myöntää riidan yhden osapuolen
nimeämänä välimiehenä toimimista varten
välimiesoikeudessa. Sen estämättä, mitä 18
§:n 5 momentissa säädetään, hakijan on lupa-
hakemuksessa ilmoitettava tiedot välimiesoi-
keusriidan asianosaisista luvan käsittelevän
tuomioistuimen päällikkötuomarille.

Tuomarin ja tuomioistuimen esittelijän on
ilmoitettava tuomioistuimelle vuosittain, mitä
hänelle on sivutoimista maksettu, jos sivutoi-
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mista saatujen tulojen yhteismäärä ylittää
10 000 euroa. Ilmoituksessa on mainittava,
mistä sivutoimista tulot on maksettu. Muista
sivutoimista kuin välimiestehtävistä on ilmoi-
tettava myös maksujen suorittaja. Sen estä-
mättä, mitä viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 23
kohdassa säädetään, tuomarin sivutoimista
saaduista tuloista ilmoittamat tiedot ovat jul-
kisia. Tuomarin ja tuomioistuimen esittelijän
on ilmoitettava tuomioistuimelle myös sivu-
toimen päättymisestä.

Sivutoimiluvan hakemisesta, sivutoimilu-
van myöntävästä viranomaisesta ja sivutoimi-
tuloa koskevan ilmoituksen antamisesta sää-
detään tarkemmin valtioneuvoston asetuk-

sella. Tuomareiden ja tuomioistuimen esitte-
lijöiden sivutoimia koskevien tietojen merkit-
semisestä rekisteriin säädetään tuomareiden
sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä anne-
tussa laissa (565/2015).

18 b §
Harkittaessa virkamiehen määräämistä val-

tion omistajavallan käyttöön tai muuhun oh-
jaukseen ja valvontaan liittyvään edustajan-
tehtävään on otettava huomioon, että virka-
mies ei saa tulla edustajantehtävän vuoksi
muutoin kuin satunnaisesti tai tilapäisesti es-
teelliseksi keskeisissä virkatehtävissään.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä loka-
kuuta 2015.
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