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Laki
eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan eduskunnan virkamiehistä annetun lain (1197/2003) 7 §:n 4 momentti,

38 §:n 1 ja 2 momentti sekä 63 a ja 69 §,
sellaisina kuin niistä ovat 38 §:n 1 ja 2 momentti laissa 1190/2004 sekä 63 a ja 69 § lais-

sa 1681/2015, sekä
lisätään lakiin uusi 49 a ja 63 b § seuraavasti:

7 §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Virkaan voidaan nimittää kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilö ilman julkista haku-
menettelyä seuraavilla perusteilla:

1) yli vuoden kestäneen määräaikaisen virkasuhteen tilalle perustettu virka voidaan
ensi kertaa täytettäessä täyttää virkaa haettavaksi julistamatta, jos virkaan nimitetään ky-
seisessä määräaikaisessa virkasuhteessa työskentelevä virkamies; tai

2) virkaan nimitetään virkaa määräaikaisessa virkasuhteessa menestyksekkäästi hoita-
nut virkamies.

38 §
Virkamiehen eroamisikä on vuonna 1957 ja sitä ennen syntyneillä 68 vuotta, 1958–1961

syntyneillä 69 vuotta ja 1962 ja sen jälkeen syntyneillä 70 vuotta.
Virkamiehen virkasuhde päättyy ilman irtisanomista tai muuta virkasuhteen päättymis-

tä tarkoittavaa toimenpidettä sen kuukauden päättyessä, jonka aikana virkamies saavuttaa
eroamisiän, jollei virkasuhdetta virkamiehen suostumuksella jatketa enintään kahdella
vuodella. Virkasuhdetta voidaan tällöin jatkaa sen estämättä, mitä 8 §:n 1 momentissa sää-
detään.

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

10 luku

Palvelussuhteen ehtojen määräytyminen

49 a §
Eduskunnan virasto 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 ammatinharjoittaminen tai muu vastaava toiminta (karenssiso-
pimus).
PNE 2/2019
HaVM 7/2019
EK 22/2019
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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-
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 eduskunnan virastolle 1 momentissa tarkoitetusta siirty-
misestä virkasuhteen aikana ja virkasuhteen päättymisen jälkeen rajoitusaikaa vastaavana
määräaikana. Sopimusehto rajoitusajasta tulee voimaan, jos eduskunnan virasto arvioi,
että virkamiehen siirtymisessä on kysymys 2 momentissa tarkoitetusta tilanteesta. Karens-
sisopimus ei kuitenkaan sido virkamiestä, jos virkasuhde on päättynyt viranomaisesta joh-
tuvasta syystä.

15 luku

Muutoksenhaku virkasuhdeasioissa

63 a §
Virkamies saa hakea muutosta itseään koskevaan työnantajan päätökseen valittamalla

Helsingin hallinto-oikeuteen noudattaen, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa anne-
tussa laissa (808/2019) säädetään. Päätös tulee noudatettavaksi valituksesta huolimatta,
jollei päätöksessä toisin määrätä tai tuomioistuin toisin päätä. Hallinto-oikeuden päätök-
seen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valituslu-
van. Valitus on käsiteltävä hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa kii-
reellisenä.

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, jos se koskee:
1) harkinnanvaraista virkavapautta; tai
2) tehtävään määräämistä, johon virkamies on antanut suostumuksensa.
Jos 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu päätös merkitsee viran sijoituspaikkakunnan

muuttumista, päätökseen saa kuitenkin hakea muutosta valittamalla.

63 b §
Viranhakija saa hakea virkaan tai virkasuhteeseen nimittämistä koskevaan päätökseen

muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen siten kuin oikeudenkäynnistä hallinto-
asioissa annetussa laissa säädetään, jollei tässä laissa toisin säädetä. Hallinto-oikeuden
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää va-
litusluvan. Valitus on käsiteltävä hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudes-
sa kiireellisenä.

Päätöksestä ei kuitenkaan saa valittaa, jos:
1) nimittämistoimivalta kuuluu eduskunnan täysistunnolle;
2) päätös koskee nimittämistä enintään kahden vuoden määräajaksi;
3) virka tai virkasuhde täytetään lain nojalla haettavaksi julistamatta;
4) päätös koskee puhemiehen tai varapuhemiesten erityisavustajan virkasuhdetta.
Päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Nimityspäätös

annetaan tiedoksi tavallisena tiedoksiantona. Tavallisesta tiedoksiannosta säädetään hal-
lintolaissa (434/2003) ja tavallisesta sähköisestä tiedoksiannosta lisäksi sähköisestä
asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003).
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69 §
Eduskunnan virkamies katsotaan eronneeksi aikaisemmasta virastaan siitä ajankohdas-

ta, josta hänet on nimitetty toiseen eduskunnan virkaan tai toiseen valtion virkaan ja nimi-
tyspäätös on saanut lainvoiman, jollei muualla laissa toisin säädetä. Jos uuteen virkaan liit-
tyy koeaika, virkamies katsotaan eronneeksi aikaisemmasta eduskunnan virasta, kun
koeaika on päättynyt, jollei uutta virkasuhdetta ole koeaikana purettu. Virkamies on vir-
kavapaana aikaisemmasta eduskunnan virasta siihen saakka, kunnes koeaika uudessa val-
tion tai eduskunnan virassa päättyy.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, työantaja voi myöntää virkavapautta vir-
kamiehelle, joka on nimitetty määräajaksi toiseen valtion virkaan.

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 maaliskuuta 2020. Muutoksenhaussa ennen tämän

lain voimaantuloa tehtyyn nimityspäätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä.

Ennen tämän lain voimaantuloa eroamisiän saavuttaneisiin virkamiehiin sovelletaan tä-
män lain voimaan tullessa voimassa ollutta 38 §:ää.

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2020

Tasavallan Presidentti
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