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883/2018

Laki
valtion virkamieslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valtion virkamieslain (750/1994) 53 §, 55 §:n 1 momentti, 57 §:n 1, 3 ja

4 momentti sekä 65 §:n 1 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 53 § sekä 57 §:n 1, 3 ja 4 momentti laissa 1059/2016, 55 §:n

1 momentti laissa 177/2013 sekä 65 §:n 1 momentti laissa 1088/2007, sekä
lisätään lakiin siitä lailla 177/2013 kumotun 59 §:n tilalle uusi 59 § sekä 65 §:ään, sel-

laisena kuin se on laeissa 604/2007, 1088/2007 ja 283/2015, uusi 5 momentti seuraavasti:

14 luku

Muutoksenhaku

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
muulle virkamiehelle kuin tuomarille varoituksen taikka lomauttanut tai irtisanonut virka-
miehen, purkanut virkasuhteen tai muuttanut virkasuhteen osa-aikaiseksi, pidättänyt vir-
kamiehen virantoimituksesta, päättänyt pitää virantoimituksesta pidättämisen edelleen
voimassa tai määräaikaisesti erottanut virkamiehen virantoimituksesta, saadaan hakea
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin 57 §:ssä säädetään. Korkeimman oi-
keuden tai korkeimman hallinto-oikeuden hallintopäätökseen haetaan kuitenkin muutosta
30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista asianomaiselta tuomioistuimelta, jossa
asian käsittelee täysistunto.

Mitä 2 momentissa säädetään, ei koske päätöstä, jolla tasavallan presidentti on irtisano-
nut virkamiehen tai purkanut virkamiehen virkasuhteen.

55 §
Edellä 53 §:ssä tarkoitettu asia sekä virkaan ja virkasuhteeseen nimittämistä koskeva

asia on käsiteltävä hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa kiireellisenä.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
HE 77/2017
PeVL 42/2017
HaVM 8/2018
EV 81/2018

1



883/2018  
57 §
Valtioneuvoston tai viraston tekemään virkamiestä koskevaan tai 59 §:n 1 momentissa

tarkoitettuun päätökseen virkamies tai vastaavasti viranhakija saa hakea muutosta valitta-
malla siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen saa ha-
kea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Tuo-
mioistuimen tekemään tuomarin tai esittelijän sivutointa koskevaan päätökseen haetaan
muutosta siten kuin tuomioistuinlain 23 luvun 1 §:ssä säädetään. 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.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Seuraaviin virkamiestä koskeviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei

laissa toisin säädetä:
1) viraston yhteisen viran sijoittaminen viraston sisällä;
2) harkinnanvaraisen virkavapauden myöntäminen tai epääminen;
3) tehtävään määrääminen, jos virkamies on antanut suostumuksensa tehtävään mää-

räämiseen.
Jos 3 momentin 1 tai 3 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 määrää.

59 §
Viranhakija saa hakea virkaan tai virkasuhteeseen nimittämistä koskevaan päätökseen

muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään, jollei tässä laissa toisin
säädetä.

Päätöksestä ei kuitenkaan saa valittaa, jos:
1) nimittämistoimivalta kuuluu tasavallan presidentille tai 26 §:n 3 ja 4 kohdassa tar-

koitettua virkamiestä nimitettäessä valtioneuvoston yleisistunnolle;
2) päätös koskee nimittämistä enintään kahden vuoden määräajaksi;
3) virka tai virkasuhde täytetään lain nojalla haettavaksi julistamatta;
4) päätös koskee puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen sotilasvirkaa, joka voidaan

lain nojalla täyttää haettavaksi julistamatta.
Tuomioistuinten eräiden virkojen ja virkasuhteiden osalta muutoksenhausta säädetään

lisäksi tuomioistuinlaissa.
Valitus virkaan tai virkasuhteeseen nimittämistä koskevasta päätöksestä tehdään hallin-

to-oikeuteen valitettaessa sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä päätöksen teh-
neen viranomaisen päätoimipaikka sijaitsee. Jollei tätä perustetta voida käyttää, valitus
tehdään sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä päätös on tehty. Päätös voidaan
panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Nimityspäätös annetaan tiedoksi tavallisena tiedoksiantona. Tavallisesta tiedoksian-
nosta säädetään hallintolaissa (434/2003) ja tavallisesta sähköisestä tiedoksiannosta lisäk-
si sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003).

65 §
Virkamies katsotaan eronneeksi aikaisemmasta virasta siitä ajankohdasta, josta hänet

on muutoin kuin määräajaksi nimitetty toiseen valtion virkaan ja nimityspäätös on saanut
lainvoiman. Jos toinen valtion virka on kuitenkin 18 §:n 3 momentissa tarkoitettu sivutoi-
mi, virkamiehen ei katsota eronneen aikaisemmasta virasta tällaiseen sivutoimiseen vir-
kaan nimittämisen vuoksi.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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Jos virkaan nimitetty virkamies nimitetään toiseen valtion virkaan ja nimityspäätös ei
ole saanut lainvoimaa, virkamiehellä on oikeus saada virkavapautta aikaisemmasta viras-
ta, kunnes nimityspäätös on saanut lainvoiman.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.
Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa tehtyyn nimityspäätökseen sovelle-

taan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2018

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen
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