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Laki
Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain (1166/1998) 10 luvun otsikko,

33 § ja 35 §:n 1 momentti sekä
lisätään lakiin uusi 33 a–33 d § seuraavasti:

10 luku

Oikeusturva virkasuhdeasioissa

33 §
Päätökseen, jolla Suomen Pankki on antanut varoituksen, lomauttanut tai irtisanonut

virkamiehen, purkanut virkasuhteen tai pidättänyt virkamiehen virantoimituksesta taikka
ratkaissut työntekijän eläkemaksua tai sivutointa koskevan asian, samoin kuin 33 b §:n
3 momentissa tarkoitettuun ja 33 d §:n 1 momentissa tarkoitetusta oikaisuvaatimuksesta
annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hal-
lintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu asia on käsiteltävä hallinto-oikeudessa kiireellisenä.

33 a §
Johtokunnan päätökseen eläkettä koskevassa asiassa saa hakea muutosta valittamalla

vakuutusoikeuteen.
Muutoksenhausta eläkettä koskevassa asiassa on muutoin soveltuvin osin voimassa,

mitä julkisten alojen eläkelain (81/2016) 9 luvussa säädetään.

33 b §
Päätös virkamiehen lomauttamisesta ja sivutoimesta tulee noudatettavaksi siitä tehdys-

tä valituksesta huolimatta. Päätös virkamiehen pidättämisestä virantoimituksesta tulee
noudatettavaksi siitä tehdystä valituksesta huolimatta, jollei hallinto-oikeus toisin määrää.

Virkamiehen virkasuhteen katsotaan jatkuneen katkeamatta, jos virkamiehen irtisano-
minen tai virkasuhteen purkaminen on lainvoimaisen päätöksen mukaan tapahtunut ilman
tässä laissa säädettyä perustetta.

Virkamiehellä, joka ilman 5 §:ssä tarkoitettua perustetta on nimitetty määräajaksi tai
joka ilman pätevää syytä on toistuvasti peräkkäin nimitetty määräajaksi, on oikeus virka-
suhteen Suomen Pankkiin päättyessä sen vuoksi, ettei häntä enää nimitetä pankin virka-
mieheksi, saada pankilta vähintään kuuden ja enintään 24 kuukauden palkkaa vastaava
korvaus. Korvauksen määrää maksettavaksi pankkivaltuusto, jolle korvausvaatimus on
esitettävä kuuden kuukauden kuluessa virkasuhteen päättymisestä.
HE 77/2017
PeVL 42/2017
HaVM 8/2018
EV 81/2018
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33 c §
Viranhakija saa hakea virkaan tai virkasuhteeseen nimittämistä koskevaan päätökseen

muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.
Päätöksestä ei kuitenkaan saa valittaa, jos:

1) nimittämistoimivalta kuuluu tasavallan presidentille tai pankkivaltuustolle;
2) päätös koskee nimittämistä enintään kahden vuoden määräajaksi;
3) virka tai virkasuhde täytetään lain nojalla haettavaksi julistamatta.
Valitus virkaan tai virkasuhteeseen nimittämistä koskevasta päätöksestä tehdään Hel-

singin hallinto-oikeudelle. Päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lain-
voiman.

Suomen Pankin antamaan virkamiestä koskevaan muuhun kuin 1 momentissa ja 33 ja
33 a §:ssä tarkoitettuun päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

11 luku

Erinäiset säännökset virkasuhdeasioissa

33 d §
Virkamies, joka katsoo, ettei hän ole saanut hänelle palvelussuhteesta johtuvaa talou-

dellista etuutta sellaisena kuin se olisi ollut hänelle suoritettava, saa kirjallisesti vaatia oi-
kaisua johtokunnalta, jonka on annettava asiassa päätös. Oikaisuvaatimus on tehtävä
14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätökseen, johon saa hakea oikaisua, ei
saa hakea muutosta valittamalla.

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä asiassa, joka kuuluu työtuomioistuimen toimivaltaan,
jollei työtuomioistuin oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain (646/1974)
1 §:n 2 momentin nojalla ole päättänyt olla ratkaisematta asiaa.

35 §
Jollei 33 d §:n 1 momentissa tarkoitettua oikaisuvaatimusta ole tehty kolmen vuoden

kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana suorituksen olisi pitänyt tapah-
tua, taikka 60 päivän kuluessa työtuomioistuimen 33 d §:n 2 momentissa tarkoitetun pää-
töksen tiedoksi saamisesta, on oikeus etuuteen menetetty.

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

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
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