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Laki
valtion virkamieslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtion virkamieslain (750/1994) 20, 52, 53 ja 57 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 20, 53 ja 57 § laissa 685/2016 sekä 52 § laissa 283/2015, sekä
lisätään lakiin uusi 44 a § seuraavasti:

20 §
Virkamies voidaan määräajaksi siirtää työskentelemään osin tai kokonaan toisen viras-

ton toimivaltaan kuuluvissa tehtävissä tai muun työnantajan kuin valtion palveluksessa,
kun siihen on viranomaisten tehtävien hoitamiseen perustuva erityinen syy tai jos siirto
edistää virkamiehen ammattitaitoa taikka virkamiehen palvelussuhteen jatkumista tai vir-
kamiehen työllistymistä. Siirto edellyttää virkamiehen ja vastaanottavan viraston tai työn-
antajan suostumusta. 

Virkamies on 1 momentissa tarkoitetun määräajan virkasuhteessa luovuttavaan viras-
toon. Virkamies voi kuitenkin työskennellä siirron perusteella ja laajuudessa vastaanotta-
van viraston virkamiehenä, jollei tehtäviä tai toimivaltaa ole erikseen lailla tai asetuksella
säädetty kuuluvaksi tiettyyn virkaan tai jollei muualla toisin säädetä.

Harkittaessa virkamiehen siirtämistä on otettava huomioon, että virkamiehellä on riit-
tävät edellytykset ja osaaminen hoitaa tehtäviä, ja että virkamies ei tule siirron vuoksi es-
teelliseksi tehtävissään. Siirto ei myöskään saa vaarantaa luottamusta viranomaistoimin-
nan tasapuolisuuteen tai muuten haitata tehtävien asianmukaista hoitamista. 

Virkamiehen siirtämisestä päättää se virasto, jonka virkaan tai virkasuhteeseen virka-
mies on nimitetty.

11 luku

Sopimus palvelussuhteen ehdoista

44 a §
Viranomainen voi tehdä nimitettäväksi esitettävän henkilön kanssa ennen virkaan tai

virkasuhteeseen nimittämistä tai virkamiehen kanssa virkasuhteen aikana ennen uuteen
tehtävään siirtymistä kirjallisen sopimuksen, jolla 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa
rajoitetaan määräajaksi virkamiehen oikeutta siirtyä toisen työnantajan palvelukseen taik-
ka aloittaa elinkeinon- tai ammatinharjoittamisen tai muun vastaavan toiminnan (karens-
sisopimus).

Karenssisopimuksen tekeminen edellyttää, että henkilöllä on virassaan, tehtävässään tai
asemassaan pääsy sellaiseen salassa pidettävään tai julkisuutta muuten rajoittavien sään-
nösten suojaamaan tietoon, jota voidaan olennaisella tavalla käyttää uudessa palvelussuh-
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teessa tai toiminnassa omaksi tai toisen hyödyksi taikka toisen vahingoksi. Karenssisopi-
mus on edellä mainituissa tilanteissa nimittämisen tai uuteen tehtävään siirtymisen edel-
lytys.

Rajoitusajaksi voidaan sopia enintään kuusi kuukautta palvelussuhteen päättymisestä.
Rajoitusajalta maksetaan palkkaa vastaava korvaus. Sopimukseen voidaan ottaa määräys
sopimussakosta, jonka enimmäismäärä saa olla rajoitusajalta maksettava korvaus kaksin-
kertaisena. 

Virkamiehen on ilmoitettava viranomaiselle 1 momentissa tarkoitetusta siirtymisestä
virkasuhteen aikana ja virkasuhteen päättymisen jälkeen rajoitusaikaa vastaavana määrä-
aikana. Sopimusehto rajoitusajasta tulee voimaan, jos viranomainen arvioi, että virkamie-
hen siirtymisessä on kysymys 2 momentissa tarkoitetusta tilanteesta. Karenssisopimus ei
kuitenkaan sido virkamiestä, jos virkasuhde on päättynyt viranomaisesta johtuvasta syys-
tä.

52 § 
Virkamies, joka katsoo, ettei viranomainen ole antanut hänelle virkasuhteesta johtuvaa

taloudellista etuutta sellaisena kuin se olisi ollut hänelle suoritettava, saa, jollei laissa toi-
sin säädetä, kirjallisesti vaatia siihen oikaisua asianomaiselta viranomaiselta. Viranomai-
sen on annettava asiassa päätös.

Oikaisuvaatimukseen annettuun viranomaisen päätökseen saa hakea muutosta siten
kuin 57 §:ssä säädetään.

53 §
Valtioneuvoston yleisistunnon päätökseen, jolla valtioneuvosto on irtisanonut virka-

miehen, purkanut virkasuhteen, pidättänyt virkamiehen virantoimituksesta tai päättänyt
pitää virantoimituksesta pidättämisen edelleen voimassa, virkamies saa hakea muutosta
valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään.

Muuhun kuin valtioneuvoston yleisistunnon päätökseen, jolla viranomainen on antanut
virkamiehelle varoituksen taikka lomauttanut tai irtisanonut virkamiehen, purkanut virka-
suhteen tai muuttanut virkasuhteen osa-aikaiseksi, pidättänyt virkamiehen virantoimituk-
sesta, päättänyt pitää virantoimituksesta pidättämisen edelleen voimassa tai määräaikai-
sesti erottanut virkamiehen virantoimituksesta, saadaan hakea muutosta valittamalla hal-
linto-oikeuteen siten kuin 57 §:ssä 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 korkein
hallinto-oikeus on antanut virkamiehelle varoituksen taikka lomauttanut tai irtisanonut
virkamiehen tai purkanut tämän virkasuhteen tai muuttanut virkasuhteen osa-aikaiseksi tai
pidättänyt tämän virantoimituksesta.

57 §
Valtioneuvoston tai viraston tekemään virkamiestä koskevaan päätökseen virkamies

saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-oi-
keuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus
myöntää valitusluvan. Tuomioistuimen tekemään tuomarin tai esittelijän sivutointa kos-
kevaan päätökseen haetaan muutosta siten kuin tuomioistuinlain 23 luvun 1 §:ssä sääde-
tään. Valitusaika tämän lain 27 §:n 1 momentissa tarkoitettua irtisanomista koskevasta
päätöksestä alkaa kulua vasta irtisanomisajan päättymisestä. Päätös tulee noudatettavaksi
siitä tehdystä valituksesta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin päätä.
Edellä 53 §:ssä tarkoitettu asia on käsiteltävä hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallin-
to-oikeudessa kiireellisenä.
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 Myös viranomainen saa, siten kuin 1 momentissa säädetään, hakea valittamalla muu-
tosta hallinto-oikeuden päätökseen, jolla on ratkaistu valitus viranomaisen tämän lain no-
jalla tekemästä päätöksestä tai jolla on ratkaistu 56 §:ssä tarkoitettu hallintoriita-asia. 

Seuraaviin virkamiestä tai viranhakijaa 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 tässä pykälässä säädetään.
Päätös tulee noudatettavaksi siitä tehdystä valituksesta huolimatta, jollei valitusviran-
omainen toisin päätä.  

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Ennen tämän lain voimaantuloa haettaviksi julistetut virat ja määräaikaiset virkasuhteet

täytetään noudattaen tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Viranomai-
nen tai virkamies, joka on nimitetty tai jota esitetään nimitettäväksi 44 a §:ssä tarkoitet-
tuun virkaan tai määräaikaiseen virkasuhteeseen mutta johon sovelletaan tämän lain voi-
maan tullessa voimassa olleita säännöksiä, voivat kuitenkin tehdä karenssisopimuksen
noudattaen, mitä 44 a §:ssä säädetään.

Tällä lailla kumotaan valtion virkamiesasetuksen (971/1994) 41 §.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2016

Tasavallan Presidentti
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