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1470/2016
Laki
valtion virkamieslain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valtion virkamieslain (750/1994) 57 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on
laissa 1059/2016, sekä
lisätään lakiin uusi 27 a ja 27 b § seuraavasti:
27 a §
Virasto on velvollinen tarjoamaan 27 §:n perusteella irtisanomalleen virkamiehelle tilaisuuden osallistua viraston kustantamaan työllistymistä edistävään valmennukseen tai
koulutukseen, jos:
1) viraston palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä; ja
2) virkamies on ollut ennen palvelussuhteen päättymistä yhdenjaksoisesti vähintään
viisi vuotta valtion palveluksessa.
Valmennuksen tai koulutuksen on arvoltaan vähintään vastattava virkamiehelle yhden
kuukauden ajalta maksettavaa palkan määrää tai samassa toimipaikassa työskentelevän
henkilöstön keskimääräistä yhden kuukauden ajalta maksettavaa palkan määrää riippuen
siitä, 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 kuitenkin oltava virkamiehen tiedossa palvelussuhteen päättymishetkellä.
Virasto ja virkamies voivat sopia, että virasto täyttää 1 momentissa tarkoitetun velvollisuutensa kustantamalla virkamiehen itsensä hankkiman koulutuksen tai valmennuksen
kokonaan tai osittain.
Virkaehtosopimuksella voidaan sopia toisin kuin mitä tässä pykälässä säädetään.
Virasto ja henkilöstö saavat sopia toisin siitä, mitä edellä 2 momentissa säädetään arvon
määräytymisestä. Lisäksi virasto ja henkilöstö saavat sopia valmennuksen tai koulutuksen
sijasta muustakin järjestelystä, jolla edistetään irtisanottavan työllistymistä. Henkilöstön
edustaja määräytyy yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain
(1233/2013) 6 §:n mukaisesti. Henkilöstön edustajan tekemä sopimus sitoo kaikkia niitä
virkamiehiä, joita sopimuksen tehneen virkamiesten edustajan on katsottava edustavan.
27 b §
Virasto, joka ei ole noudattanut 27 a §:ssä olevaa velvollisuuttaan, on velvollinen suorittamaan virkamiehelle kertakaikkisena korvauksena koulutuksen tai valmennuksen arvoa vastaavan määrän.
Jos valmennuksen tai koulutuksen järjestämisvelvollisuus on laiminlyöty vain osittain,
korvausvelvollisuus rajoittuu vastaamaan velvollisuuden laiminlyötyä osuutta.
Tällaista korvausta koskevat vaatimukset käsitellään hallintoriita-asiana hallinto-oikeudessa.
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— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Myös viranomainen saa, siten kuin 1 momentissa säädetään, hakea valittamalla muutosta hallinto-oikeuden päätökseen, jolla on ratkaistu valitus viranomaisen tämän lain nojalla tekemästä päätöksestä tai jolla on ratkaistu 27 b tai 56 §:ssä tarkoitettu hallintoriitaasia.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Lakia ei sovelleta, jos virkasuhteen irtisanomista edeltänyt, yhteistoiminnasta valtion
virastoissa ja laitoksissa annetun lain (1233/2013) 21 §:ssä tarkoitettu neuvotteluesitys,
annettiin ennen lain voimaantuloa.
Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2016
Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ

ISSN 1455-8904

2

