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valtion virkamieslain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan valtion virkamieslain (750/1994) 13 luku sekä 54, 58 ja 59 §, sellaisina kuin niistä

ovat 54 § laissa 604/1997 ja 58 § laissa 288/2009,
muutetaan 40 §:n 1 momentti, 53 §:n 2 momentti ja 55—57 §,
sellaisina kuin niistä ovat 53 §:n 2 momentti laissa 288/2009, 55 § osaksi laissa 677/2006,

56 § osaksi laissa 1088/2007 ja 57 § osaksi laissa 387/2001, sekä
lisätään lakiin uusi 55 a § seuraavasti:

40 §
Jos virkamiehen irtisanomista koskeva

päätös ei ole saanut lainvoimaa silloin, kun
irtisanomisaika on kulunut loppuun, hänet on
pidätettävä virantoimituksesta, jollei hallinto-
oikeus tai, jos hallinto-oikeuden päätöksestä
on tehty valitus korkeimpaan hallinto-oikeu-
teen, korkein hallinto-oikeus erityisestä
syystä toisin määrää. Jos virkamies on pantu
viralta tai virkasuhde on purettu, hänet on
heti pidätettävä virantoimituksesta, vaikkei
päätös ole saanut lainvoimaa.
— — — — — — — — — — — — —

53 §
— — — — — — — — — — — — —
Päätökseen, jolla muu viranomainen kuin

valtioneuvosto on antanut muulle virkamie-
helle kuin tuomarille varoituksen taikka lo-

mauttanut tai irtisanonut virkamiehen, purka-
nut virkasuhteen tai muuttanut virkasuhteen
osa-aikaiseksi, pidättänyt virkamiehen viran-
toimituksesta, päättänyt pitää virantoimituk-
sesta pidättämisen edelleen voimassa tai mää-
räaikaisesti erottanut virkamiehen virantoimi-
tuksesta, saadaan hakea muutosta valittamalla
hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyt-
tölaissa säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

55 §
Edellä 53 §:ssä tarkoitettu asia on käsitel-

tävä hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa
hallinto-oikeudessa kiireellisenä.
Päätös virkamiehen lomauttamisesta tulee

noudatettavaksi siitä tehdystä valituksesta
huolimatta. Päätös virkamiehen pidättämi-
sestä virantoimituksesta ja päätös virkamie-
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hen erottamisesta määräaikaisesti virantoimi-
tuksesta tulevat noudatettaviksi niistä teh-
dyistä valituksista huolimatta, jollei hallinto-
oikeus tai korkein hallinto-oikeus toisin
päätä.
Virkamiehen virkasuhde jatkuu katkea-

matta, jos virkamiehen irtisanominen tai vir-
kasuhteen purkaminen on lainvoimaisen pää-
töksen mukaan tapahtunut ilman tässä laissa
säädettyä perustetta.

55 a §
Kun virkasuhteen päättämistä koskeva asia

on 55 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa ta-
pauksissa lainvoimaisesti ratkaistu ja työnan-
taja on saanut jäljempänä 2 momentissa tar-
koitetun selvityksen, virkamiehelle makse-
taan viipymättä virkasuhteen lainvastaisen
päättämisen johdosta saamatta jäänyt sään-
nöllisen työajan ansio vähennettynä samalta
ajalta muissa palvelussuhteissa, ammatinhar-
joittajana tai yrittäjänä ansaitulla vastaavalla
ansiolla, jota virkamies ei olisi saanut virkaa
hoitaessaan. Samoin otetaan vähennyksenä
huomioon vastaavalta ajalta hänelle maksettu
sairausvakuutuslain mukainen sairauspäivä-
raha ja äitiysraha siltä osin kuin työnantajalla
olisi vastaavalta ajalta ollut oikeus kyseiseen
etuuteen sairausvakuutuslain 7 luvun 4 §:n
nojalla.
Virkamies on velvollinen esittämään työn-

antajalle viipymättä luotettavan selvityksen
saamistaan 1 momentissa tarkoitetuista
muista ansiotuloista ja sairausvakuutuslain
mukaisista päivärahaetuuksista.

56 §
Virkamiehellä, joka on ilman 9 §:n 1 tai 2

momentissa säädettyä perustetta taikka ilman
9 §:n 3 momentissa säädettyä erityistä syytä
nimitetty määräajaksi tai ilman pätevää syytä
toistuvasti peräkkäin nimitetty 9 §:n 1 tai 2
momentin nojalla määräajaksi, on oikeus vir-
kasuhteen virastoon päättyessä sen vuoksi,
ettei häntä enää nimitetä tämän viraston vir-
kamieheksi, saada virastolta vähintään 6 ja
enintään 24 kuukauden palkkaa vastaava kor-
vaus. Tällaista korvausta koskevat vaatimuk-
set käsitellään hallintoriita-asiana hallinto-oi-
keudessa.

Korvausvaatimus on esitettävä hallinto-oi-
keudelle kuuden kuukauden kuluessa virka-
suhteen päättymisestä.

57 §
Valtioneuvoston tai viraston tekemään vir-

kamiestä koskevaan päätökseen virkamies
saa hakea muutosta siten kuin hallintolain-
käyttölaissa säädetään. Tuomioistuimen teke-
mään virkamiehen sivutointa koskevaan pää-
tökseen haetaan kuitenkin muutosta valitta-
malla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Päätös
tulee noudatettavaksi siitä tehdystä valituk-
sesta huolimatta, jollei muutoksenhakuviran-
omainen toisin päätä. Edellä 53 §:ssä tarkoi-
tettu asia on käsiteltävä hallinto-oikeudessa ja
korkeimmassa hallinto-oikeudessa kiireelli-
senä.
Myös viranomainen saa hakea valittamalla

muutosta hallinto-oikeuden päätökseen, jolla
on ratkaistu valitus viranomaisen tämän lain
nojalla tekemästä päätöksestä tai jolla on rat-
kaistu 56 §:ssä tarkoitettu hallintoriita-asia.
Seuraaviin virkamiestä tai viran hakijaa

koskeviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla, jollei laissa toisin säädetä:
1) nimittäminen virkaan tai virkasuhtee-

seen;
2) viraston yhteisen viran sijoittaminen vi-

raston sisällä;
3) harkinnanvaraisen virkavapauden

myöntäminen tai epääminen; sekä
4) tehtävään määrääminen, jos virkamies

on antanut suostumuksensa tehtävään mää-
räämiseen.
Jos 3 momentin 2 tai 4 kohdassa tarkoi-

tettu päätös merkitsee viran sijoituspaikka-
kunnan muuttumista, päätökseen saa hakea
muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa
säädetään. Päätös tulee kuitenkin noudatetta-
vaksi siitä tehdystä valituksesta huolimatta,
jollei valitusviranomainen toisin päätä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhti-
kuuta 2013.
Virkamieslautakunta käsittelee loppuun tä-

män lain voimaan tullessa lautakunnassa vi-
reillä olevat asiat. Virkamieslautakunnan toi-
minta lakkaa sen kuukauden lopussa, jolloin
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se on käsitellyt loppuun edellä tarkoitetut
asiat.

Toimivaltaisesta hallinto-oikeudesta sääde-
tään hallintolainkäyttölaissa (586/1996).

Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2013

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen
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