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Ministeriöt ja virastot   

 

 

 

Valtion virkamieslaki muuttuu 1.5.2015 lukien 

Laki valtion virkamieslain muuttamisesta (283/2015) tulee voimaan 

1.5.2015 lukien. Valtiovarainministeriö lähettää ministeriöille ja virastoille 

oheisena tiedoksi lain, hallituksen esityksen (HE 298/2014 vp) ja eduskun-

nan hallintovaliokunnan asiaa koskevan mietinnön (HaVM 50/2014 vp). 

 

Pääasialliset muutokset koskevat seuraavia asioita: 

 

 Viran ja määräaikaisen virkasuhteen hakumenettelyä ja nimittämistä 

koskevia uusia säännöksiä on virkamieslain 6 a – 6 d §:ssä. Viranhaku-

menettelyä koskevia säännöksiä on siirretty valtion virkamiesasetukses-

ta lain tasolle.  

 

 Valtionhallinnon ylimmän virkamiesjohdon kelpoisuusvaatimuksia, ni-

mittämistä ja palvelussuhdetta koskevia uusia säännöksiä on virkamies-

lain 8 §:ssä, 9 a ja 9 b §:ssä ja 65 §:n uudessa 2 momentissa. 

 

 Valtionhallinnon ylimmän virkamiesjohdon ilmoittamisvelvollisuudesta 

virka-aseman perusteella tulleista ulkopuolisista tehtävistä ja valtiova-

rainministeriön oikeudesta saada asianomaiselta viranomaiselta tietoja 

virkamiesten sivutoimilupaa edellyttävistä sivutoimista ja niistä sekä 

edellä mainituista muista ulkopuolisista tehtävistä saaduista tuloista 

säädetään 8 a §:ssä. Sidonnaisuusilmoitukset sekä sivutoimiluvat ja  

–ilmoitukset voidaan julkaista yleisen tietoverkon kautta 8 d §:n mu-

kaan, jossa säädetään myös viranomaisen vastuusta tietojen ajantasai-

suudesta huolehtimisessa. 

 

 Muutoksenhakusäännöksiä muutetaan ja keskitetään virkamieslakiin. 

Järjestäytymättömän virkamiehen muutoksenhakuoikeus laajenee 52 

§:n ja 58 §:n mukaisesti. Valitusaika virkamieslain 27 §:n tarkoitettua 

irtisanomista koskevasta päätöksestä alkaa lain muutoksen johdosta ku-

lua vasta irtisanomisajan päättymisestä 57 §:n mukaan. Uusi säännös 

koskee 1.5.2015 jälkeen tehtäviä irtisanomispäätöksiä.  
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Samassa yhteydessä virkamieslain muutosten kanssa muutettiin eräitä viras-

toja koskevia lakeja, joissa olevat virastopäällikön kelpoisuusvaatimukset 

kumottiin. Nämä lait tulevat voimaan samaan aikaan kuin virkamieslain 

muutokset. Myös valtion virkaehtosopimuslakia (664/1970) muutettiin 

muutoksenhakusäännösten muuttamisen vuoksi kumoamalla 25 §. 

 

Valtion ylimmän johdon kelpoisuusvaatimusten keskittäminen valtion vir-

kamieslakiin edellyttää myös ministeriöitä ja virastoja koskevien valtioneu-

voston asetusten kumoamista siltä osin kuin niissä säädetään ministeriön 

virkamiesjohdon tai viraston päällikön kelpoisuusvaatimuksista. Valtiova-

rainministeriön on tarkoitus esitellä nämä muutokset yhtenä kokonaisuutena 

mahdollisimman pian. 

 

 

 

 

 

 

Osastopäällikkö,     

valtion työmarkkinajohtaja  Juha Sarkio 

 

 

 

Hallitusneuvos  Kirsi Äijälä  

 

 

 

 Lisätietoja antavat: 

   

Neuvotteleva virkamies Riitta Bäck 

 Työmarkkinalakimies Miska Lautiainen 

 Hallitusneuvos Kirsi Äijälä 

 

 

Liitteet Laki valtion virkamieslain muuttamisesta (283/2015) 

Hallituksen esitys (HE 298/2014 vp) 

Eduskunnan hallintovaliokunnan asiaa koskeva mietintö (HaVM 50/2014 

vp) 

 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150283
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_298+2014.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/mietinto/Documents/havm_50+2014.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/mietinto/Documents/havm_50+2014.pdf

