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Laki
kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 57 § sekä
lisätään lakiin uusi 37 b ja 37 c § seuraavasti:

37 b §

Irtisanotun viranhaltijan työllistymistä edistävä valmennus tai koulutus

Työnantaja on velvollinen tarjoamaan 37 §:n perusteella irtisanomalleen, ennen virka-
suhteen päättymistä yhdenjaksoisesti vähintään viisi vuotta työnantajan palveluksessa ol-
leelle viranhaltijalle tilaisuuden osallistua työnantajan kustantamaan työllistymistä edistä-
vään valmennukseen tai koulutukseen. 

Valmennuksen tai koulutuksen on arvoltaan vähintään vastattava viranhaltijan lasken-
nallista palkkaa kuukauden ajalta tai irtisanotun viranhaltijan kanssa samassa toimipaikas-
sa työskentelevän henkilöstön keskimääräistä kuukausiansiota siitä riippuen, kumpi on
suurempi. Valmennus tai koulutus on toteutettava irtisanomisajan päättymisen jälkeen
kahden kuukauden kuluessa. Painavasta syystä valmennus tai koulutus saadaan toteuttaa
myöhemminkin. Valmennuksen tai koulutuksen toteutumisaika tai arvioitu aika on kui-
tenkin oltava viranhaltijan tiedossa palvelussuhteen päättymishetkellä.

Työnantaja ja viranhaltija voivat sopia, että työnantaja täyttää 1 momentissa tarkoitetun
velvollisuutensa kustantamalla viranhaltijan itsensä hankkiman koulutuksen tai valmen-
nuksen kokonaan tai osittain.

Työnantaja ja henkilöstö saavat sopia toisin siitä, mitä 2 momentissa säädetään arvon
määräytymisestä. Lisäksi työnantaja ja henkilöstö saavat sopia valmennuksen tai koulu-
tuksen sijasta muustakin järjestelystä, jolla edistetään irtisanottavan työllistymistä. Hen-
kilöstön edustaja määräytyy työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kun-
nissa annetun lain mukaisesti. Henkilöstön edustajan tekemä sopimus sitoo kaikkia niitä
viranhaltijoita, joita sopimuksen tehneen viranhaltijoiden edustajan on katsottava edusta-
van.

37 c §

Työllistymistä edistävän valmennuksen tai koulutuksen laiminlyönti

Työnantaja, joka ei ole noudattanut 37 b §:ssä säädettyä velvollisuuttaan, on velvolli-
nen suorittamaan viranhaltijalle kertakaikkisena korvauksena koulutuksen tai valmennuk-
sen arvoa vastaavan määrän.

Jos valmennuksen tai koulutuksen järjestämisvelvollisuus on laiminlyöty vain osittain,
korvausvelvollisuus rajoittuu vastaamaan velvollisuuden laiminlyötyä osuutta.
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57 §

Korvausvaatimuksen käsittelyjärjestys

Edellä 3 §:n 3 momentissa, 32 §:n 2 ja 3 momentissa, 37 c §:ssä ja 46 §:n 2 momentissa
tarkoitettua korvausta koskevat vaatimukset käsitellään hallintoriita-asiana hallinto-oi-
keudessa.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Lain 37 b ja 37 c §:ää ei sovelleta, jos virkasuhteen irtisanomista edeltänyt, työnantajan

ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) 7 §:ssä tarkoi-
tettu neuvotteluesitys, annettiin ennen lain voimaantuloa.
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