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Laki
valtion virkamieslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valtion virkamieslain (750/1994) 5 §:n 1 ja 2 momentti, 10 §:n 1 momentti,

32 §:n 1 ja 2 momentti sekä 35 §:n 1 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n 1 ja 2 momentti sekä 32 §:n 1 ja 2 momentti laissa

1548/2011 ja 35 §:n 1 momentti laissa 193/2016, sekä
lisätään lakiin uusi 9 c § ja 10 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siir-

tyy 3 momentiksi seuraavasti:

5 §
Virka voidaan siirtää samassa virastossa muuhun yksikköön kuin mihin se on perustettu

sekä muu kuin valtion talousarviossa eriteltävä virka myös toiseen virastoon. Jos virka ei
ole avoinna, virka voidaan siirtää vain virkamiehen suostumuksella.

Valtion talousarviossa eriteltävä virka siirretään saman viraston muuhun yksikköön
asianomaisen ministeriön päätöksellä. Muu virka siirretään toisen ministeriön hallinno-
nalaan kuuluvaan virastoon sen ministeriön päätöksellä, jonka hallinnonalalta virka siir-
retään. Päätöksestä on ilmoitettava valtiovarainministeriölle.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

9 c §
Enintään vuoden pituiseen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen ei edellytä

9 §:n 1 momentissa tarkoitettua syytä, jos virkasuhteeseen nimitetään henkilö, joka on ol-
lut työ- ja elinkeinotoimiston ilmoituksen mukaan yhtäjaksoisesti työtön työnhakija edel-
lisen 12 kuukauden ajan. Enintään kahden viikon pituinen työ- tai virkasuhde ei kuiten-
kaan katkaise työttömyyden yhdenjaksoisuutta.

Henkilö voidaan nimittää vuoden kuluessa ensimmäisen määräaikaisen virkasuhteen
alkamisesta enintään kahteen uuteen määräaikaiseen virkasuhteeseen. Määräaikaisten vir-
kasuhteiden yhteenlaskettu kokonaiskesto ei kuitenkaan saa ylittää yhtä vuotta.

Työttömällä työnhakijalla tarkoitetaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun
lain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua henkilöä, jonka työnhaku on voi-
massa mainitun lain 2 luvun 1 ja 2 §:ssä säädetyllä tavalla.

10 §
Virkamiestä nimitettäessä voidaan määrätä, että virkasuhde voidaan enintään kuusi

kuukautta kestävän koeajan aikana purkaa sekä nimittävän viranomaisen että virkamiehen
puolelta. Purkaminen ei saa kuitenkaan tapahtua syrjivillä tai koeajan tarkoitukseen näh-
den muutoin epäasiallisilla perusteilla. Jos virkamies on ollut koeaikana työkyvyttömyy-
den tai perhevapaan vuoksi poissa virantoimituksesta, viranomaisella on oikeus pidentää
koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30 ka-
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lenteripäivää kohden. Viranomaisen on ilmoitettava kirjallisesti virkamiehelle koeajan pi-
dentämisestä ennen koeajan päättymistä.

Vuotta lyhyemmässä määräaikaisessa virkasuhteessa koeaika voi 1 momentista poike-
ten olla enintään puolet määräaikaisen virkasuhteen kestosta.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

32 §
Jos virkamies on irtisanottu muista kuin virkamiehestä johtuvista syistä ja se virasto,

jonka virasta virkamies irtisanottiin, 12 kuukauden kuluessa irtisanomisajan päättymisestä
tarvitsee työvoimaa samoihin tai samanlaisiin tehtäviin, tulee asianomaisen viraston tie-
dustella työvoimaviranomaiselta, onko entisiä virkamiehiä etsimässä tämän viranomaisen
välityksellä työtä. Myönteisessä tapauksessa viraston tulee tarjota tehtävää tai virkaa, jo-
hon nimittää muu viranomainen kuin tasavallan presidentti, valtioneuvoston yleisistunto,
korkein oikeus tai korkein hallinto-oikeus, ensi sijassa näille entisille kelpoisuusvaati-
mukset täyttäville virkamiehille. Virka saadaan tällöin täyttää haettavaksi julistamatta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu velvollisuus koskee vastaavasti myös 5 e §:ssä tarkoi-
tettua luovutuksensaajaa, silloin kun luovuttaja on irtisanonut virkamiehen ennen luovu-
tushetkeä.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

35 §
Virkamiehen virkasuhde päättyy ilman irtisanomista tai muuta virkasuhteen päättymis-

tä tarkoittavaa toimenpidettä sen kuukauden päättyessä, jonka aikana virkamies saavuttaa
eroamisiän, jollei virkasuhdetta virkamiehen suostumuksella jatketa enintään kahdella
vuodella. Virkasuhdetta voidaan tällöin jatkaa sen estämättä, mitä 9 §:n 1 momentissa sää-
detään. Eroamisikä on vuonna 1957 ja sitä ennen syntyneillä 68 vuotta, 1958–1961 syn-
tyneillä 69 vuotta ja 1962 ja sen jälkeen syntyneillä 70 vuotta.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.
Ennen tämän lain voimaantuloa alkaneeseen koeaikaan sovelletaan lain voimaan tulles-

sa voimassa olleita säännöksiä.
Virkasuhteeseen, joka päättyy ennen tämän lain voimaantuloa, ja siihen liittyvään ta-

kaisinottovelvollisuuteen sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
Ennen tämän lain voimaantuloa eroamisiän saavuttaneisiin virkamiehiin sovelletaan tä-

män lain voimaan tullessa voimassa ollutta 35 §:ää.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2018
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