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Laki
valtion virkamieslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan valtion virkamieslain (750/1994) 18 a §, 12 luku sekä 53 a ja 54 a §, sellaisi-

na kuin niistä ovat 18 a § laissa 566/2015 sekä 53 a ja 54 a § laissa 288/2009, sekä 
muutetaan 4, 18, 20, 53 ja 57 §, sellaisina kuin niistä ovat 4 § laeissa 593/2005,

901/2009 ja 1548/2011, 18 § laissa 566/2015, 53 § osaksi laeissa 1088/2007 ja 177/2013
ja 57 § laeissa 177/2013 ja 283/2015, sekä
lisätään lakiin uusi 3 a § seuraavasti:

1 luku

Soveltamisala 

3 a §
Tätä lakia sovelletaan tuomarin virkaan ja tuomariin, jollei laissa toisin säädetä. 
Tuomarin nimittämisestä ja virkasuhteesta säädetään lisäksi tuomioistuinlaissa

(673/2016). 
Mitä 9, 10, 20 ja 22 §:ssä, 23 §:n 4 momentissa, 25, 26, 26 a ja 27—34 §:ssä, 8 luvussa,

40 §:n 1 momentissa, 44 §:ssä ja 66 §:n 3 momentissa säädetään, ei koske tuomarin virkaa
eikä tuomaria. 

Tuomaria ei voida oikeuttaa jatkamaan tuomarin virassa eroamisiän jälkeen.

4 §
Virkoja voidaan perustaa palkkauksiin käytettävissä olevien määrärahojen rajoissa.
Virkojen perustamisesta, lakkauttamisesta ja muuttamisesta säädetään valtioneuvoston

asetuksella. Seuraavia virkoja ei saa perustaa, lakkauttaa eikä niiden nimeä muuttaa, ellei
virkaa ole valtion talousarviossa eritelty:

1) valtioneuvoston oikeuskanslerin ja apulaisoikeuskanslerin sekä oikeuskanslerinvi-
raston kansliapäällikön virat;

2) korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden tuomarin virat;
3) puolustusvoimain komentajan, pääesikunnan päällikön, kenraalin tai amiraalin,

puolustusvoimien pääinsinöörin, puolustusvoimien ylilääkärin, kenttäpiispan ja asessorin
virat;

4) rajavartiolaitoksen päällikön ja apulaispäällikön sekä kenraalin tai amiraalin virat. 

18 §
Virkamies ei saa ottaa vastaan eikä pitää sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä

sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei asianomainen viranomainen hake-
muksesta myönnä hänelle siihen lupaa. Sivutoimilupa voidaan antaa myös määräajaksi ja
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rajoitettuna. Sivutoimilupa voidaan peruuttaa, kun siihen on syytä. Tuomarin ja tuomiois-
tuimen esittelijän sivutointen luvanvaraisuudesta säädetään lisäksi tuomioistuinlain 9 lu-
vussa ja 19 luvun 8 §:ssä.

Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että virkamies ei saa
sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa
luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmu-
kaista hoitamista taikka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa.

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

Sivutoimella tarkoitetaan 1—3 momentissa virkaa sekä palkattua työtä ja tehtävää, jois-
ta virkamiehellä on oikeus kieltäytyä, samoin kuin ammattia, elinkeinoa ja liikettä. Sen li-
säksi, mitä tässä pykälässä säädetään, on noudatettava laissa tai asetuksessa eri hallinno-
naloilla sivutoimista annettuja erityissäännöksiä.

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

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset sivutoimiluvan myöntä-
västä viranomaisesta.

20 §
Virkamies voidaan määräajaksi siirtää työskentelemään toisessa virastossa tai muun

työnantajan kuin valtion palveluksessa, jos siirto parantaa virkamiehen edellytyksiä virka-
tehtävien suorittamiseen tai edistää virkamiehen palvelussuhteen jatkumista tai virkamie-
hen työllistymistä ja jos vastaanottava työnantaja ja virkamies ovat antaneet siirtoon suos-
tumuksensa. Virkamies on tämän määräajan virkasuhteessa siihen virastoon, josta hänet
siirretään. 

53 §
Valtioneuvoston päätökseen, jolla valtioneuvosto on irtisanonut virkamiehen, purkanut

virkasuhteen, pidättänyt virkamiehen virantoimituksesta tai päättänyt pitää virantoimituk-
sesta pidättämisen edelleen voimassa, saadaan hakea muutosta valittamalla korkeimpaan
hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. 

Päätökseen, jolla muu viranomainen kuin valtioneuvosto on antanut virkamiehelle va-
roituksen taikka lomauttanut tai irtisanonut virkamiehen, purkanut virkasuhteen tai muut-
tanut virkasuhteen osa-aikaiseksi, pidättänyt virkamiehen virantoimituksesta, päättänyt
pitää virantoimituksesta pidättämisen edelleen voimassa tai määräaikaisesti erottanut vir-
kamiehen virantoimituksesta, saadaan hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen si-
ten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Tuomioistuimen tekemään tuomaria koske-
vaan päätökseen haetaan muutosta siten kuin tuomioistuinlain 23 luvussa säädetään.  

Mitä 2 momentissa säädetään, ei koske päätöstä, jolla tasavallan presidentti on irtisano-
nut virkamiehen tai purkanut virkamiehen virkasuhteen taikka korkein oikeus tai kor-
kein hallinto-oikeus on antanut virkamiehelle varoituksen taikka lomauttanut tai irtisano-
nut virkamiehen tai purkanut tämän virkasuhteen tai muuttanut virkasuhteen osa-aikaisek-
si tai pidättänyt tämän virantoimituksesta. 

57 §
Valtioneuvoston tai viraston tekemään virkamiestä koskevaan päätökseen virkamies

saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Tuomiois-
tuimen tekemään tuomarin tai esittelijän sivutointa koskevaan päätökseen haetaan muu-
tosta siten kuin tuomioistuinlain 23 luvun 1 §:ssä säädetään. Valitusaika 27 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettua irtisanomista koskevasta päätöksestä alkaa kuitenkin kulua vasta irtisa-
nomisajan päättymisestä. Päätös tulee noudatettavaksi siitä tehdystä valituksesta huoli-
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matta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin päätä. Edellä 53 §:ssä tarkoitettu asia on
käsiteltävä hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa kiireellisenä.

Myös viranomainen saa hakea valittamalla muutosta hallinto-oikeuden päätökseen, jol-
la on ratkaistu valitus viranomaisen tämän lain nojalla tekemästä päätöksestä tai jolla on
ratkaistu 56 §:ssä tarkoitettu hallintoriita-asia.

Seuraaviin virkamiestä tai viran hakijaa koskeviin päätöksiin ei saa hakea muutosta va-
littamalla, jollei laissa toisin säädetä:

1) nimittäminen virkaan tai virkasuhteeseen;
2) viraston yhteisen viran sijoittaminen viraston 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 tarkoitettu päätös merkitsee viran sijoituspaikkakun-

nan muuttumista, päätökseen saa hakea muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa sää-
detään. Päätös tulee kuitenkin noudatettavaksi siitä tehdystä valituksesta huolimatta, jollei
valitusviranomainen toisin päätä.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. 
Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyyn tuomarin virantoimituksesta pidättämistä kos-

kevaan päätökseen haetaan muutosta noudattaen tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-
leita säännöksiä. Sama koskee haettaessa muutosta ennen lain voimaantuloa tehtyyn pää-
tökseen korkeimman oikeuden esittelijälle tai korkeimman hallinto-oikeuden esittelijälle
työkyvyttömyyden perusteella annettavasta erosta. 

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2016

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström
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