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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan valtion virkamieslain (750/1994) 4 §:n 2 momentin 2, 3 ja 5 kohta, sellaisina kuin
ne ovat laissa 593/2005,
muutetaan 2 luvun otsikko, 5 §:n 1 ja 2 momentti sekä 32 §, sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n
1 ja 2 momentti laissa 1188/2004 ja 32 § osaksi laissa 281/2000, sekä
lisätään 1 §:ään uusi 3 momentti ja 4 sekä 5 §:n edelle uusi väliotsikko, lakiin uusi
5 a—5 d § ja niiden edelle uusi väliotsikko, lakiin uusi 5 e ja 5 f § ja niiden edelle uusi
väliotsikko sekä lakiin uusi 29 a § seuraavasti:
1§
— — — — — — — — — — — — —
Virastolla tarkoitetaan tässä laissa lailla tai
valtioneuvoston asetuksella perustettua valtion virastoa tai laitosta.
2 luku
Virkajärjestelyt
Viran perustaminen, lakkauttaminen ja
muuttaminen
4§
— — — — — — — — — — — — —
Viran siirtäminen
5§
Virka voidaan siirtää samassa virastossa
muuhun yksikköön kuin mihin se on perustettu sekä muu kuin valtion talousarviossa
eriteltävä virka myös toiseen virastoon. Tarvittavan määrärahan siirtämisestä toisen viHE 95/2011
HaVM 8/2011
EV 109/2011

raston käytettäväksi säädetään valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 7 a §:ssä.
Jos virka ei ole avoinna, virka voidaan siirtää
vain virkamiehen suostumuksella.
Valtion talousarviossa eriteltävä virka siirretään saman viraston muuhun yksikköön
sekä muu virka toisen ministeriön hallinnonalaan kuuluvaan virastoon valtioneuvoston päätöksellä.
— — — — — — — — — — — — —
Valtionhallinnon toimintojen
uudelleenjärjestely
5a§
Valtionhallinnon toimintojen uudelleenjärjestelyn yhteydessä virat ja niihin nimitetyt
virkamiehet siirtyvät samaan virastoon tai samoihin virastoihin kuin tehtävät siirtyvät.
Määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitetty
virkamies siirtyy viraston palvelukseen määräaikaisen virkasuhteensa keston ajaksi.
Virka voidaan siirtää 1 ja 2 momentissa
tarkoitetuissa tilanteissa ilman 5 §:ssä tarkoi-
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tettua virkamiehen suostumusta, jos virka
siirretään virkamiehen työssäkäyntialueella
tai työssäkäyntialueelle. Työssäkäyntialueella
tarkoitetaan työttömyysturvalain (1290/2002)
1 luvun 9 §:n mukaista aluetta.
Virkamiehen palvelussuhteen ehtoihin sovelletaan, mitä niistä virkaehtosopimuksissa
sovitaan tai laissa säädetään.

pauksissa noudatettavasta viran täyttömenettelystä voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

5b§
Ministeriön kansliapäällikön, valtiosihteerin kansliapäällikkönä, alivaltiosihteerin tai
osastopäällikön virka tai sellaista vastaava
virka samoin kuin suoraan ministeriön alaisen viraston päällikön virka siirretään toiseen
virastoon organisaatiomuutoksen toteutumisajankohdasta lukien, jollei siihen nimitettyä
virkamiestä ole nimitetty uuden viraston virkaan tai muuhun virkaan ennen muutoksen
toteutumista.
Siirrettävän viran nimike ja tehtävät muutetaan vastaanottavan viraston viraksi uudelleenjärjestelyn toteutumishetkellä. Toimivalta
edellä tarkoitetun viran ja sen tehtävien
muuttamiseen on sillä ministeriöllä, jossa virkaan nimitetty virkamies työskentelee ennen
siirtymähetkeä, tai sillä ministeriöllä, jonka
hallinnonalaan kuuluvassa virastossa virkamies työskentelee ennen siirtymishetkeä.

Liikkeenluovutus

5c§
Jos viran tehtävät muuttuvat uudelleenjärjestelyn yhteydessä olennaisesti ja viran tilalle perustetaan uusi virka, voidaan uusi
virka sitä ensi kertaa täytettäessä täyttää ilman haettavaksi julistamista, jos siihen nimitetään uudelleenjärjestelyn kohteena olevan
viraston virkaan nimitetty virkamies.
Uusi ministeriön kansliapäällikön, valtiosihteerin kansliapäällikkönä, alivaltiosihteerin tai osastopäällikön virka tai sellaista vastaava virka samoin kuin suoraan ministeriön
alaisen viraston päällikön virka on kuitenkin
täytettävä julkista ilmoittautumismenettelyä
käyttäen, jollei lailla erikseen toisin säädetä.
Vastaavat ulkoasiainhallinnon ja puolustusvoimien virat voidaan kuitenkin täyttää uudelleenjärjestelyn yhteydessä ilman julkista
ilmoittautumismenettelyä, jos hallinnonalakohtaiset virantäyttöä koskevat menettelyt
tätä poikkeuksellisesti edellyttävät. Näissä ta-

5d§
Edellä 5 a—5 c § ei koske viraston sisäisiä
organisaatiomuutoksia tai viraston muita uudelleenjärjestelyjä.

5e§
Työnantajan liikkeenluovutuksella tarkoitetaan valtion toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava
osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai
samankaltaisena.
5f§
Edellä 5 e §:ssä tarkoitetussa luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa
olevista virkasuhteista johtuvat oikeudet ja
velvollisuudet siirtyvät luovutuksensaajalle.
Tämä ei kuitenkaan koske niitä oikeuksia ja
velvollisuuksia, jotka johtuvat nimenomaan
virkasuhteesta eivätkä ole ominaisia työsuhteelle, silloin, kun virkamies siirtyy työsopimussuhteeseen luovutuksensaajan palvelukseen.
Ennen luovutusta erääntyneestä palkka- tai
muusta virkasuhteesta johtuvasta saatavasta
vastaavat luovuttaja ja luovutuksensaaja yhteisvastuullisesti. Luovuttaja on kuitenkin
luovutuksensaajalle vastuussa ennen luovutusta erääntyneestä saatavasta, jollei muuta
ole sovittu.
Luovutuksensaaja on velvollinen noudattamaan luovutushetkellä voimassa olleen virkaehtosopimuksen määräyksiä, kuten työehtosopimuslain (436/1946) 5 §:ssä säädetään.
29 a §
Luovutuksensaaja ei saa irtisanoa palvelussuhdetta pelkästään 5 e §:ssä tarkoitetun liikkeenluovutuksen perusteella.
Valtion luovuttaessa toiminnallisen osansa
5 e §:ssä säädetyllä tavalla virkamies saa virkasuhteessa muutoin sovellettavaa irtisanomisaikaa noudattamatta tai sen kestoajasta
riippumatta irtisanoa virkasuhteen päättymään luovutuspäivästä, jos hän on saanut
tiedon luovutuksesta työnantajalta tai liik-
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keen uudelta haltijalta viimeistään kuukautta
ennen luovutuspäivää. Jos hänelle on annettu
tieto luovutuksesta myöhemmin, hän saa irtisanoa palvelussuhteensa päättymään luovutuspäivästä tai tämän jälkeen, viimeistään
kuitenkin kuukauden kuluessa saatuaan tiedon luovutuksesta.
32 §
Jos virkamies on irtisanottu muista kuin
virkamiehestä johtuvista syistä ja se virasto,
jonka virasta virkamies irtisanottiin, 24 kuukauden kuluessa irtisanomisajan päättymisestä tarvitsee työvoimaa samoihin tai samanlaisiin tehtäviin, tulee asianomaisen viraston
tiedustella paikalliselta työvoimaviranomaiselta, onko entisiä virkamiehiä etsimässä tämän viranomaisen välityksellä työtä. Myönteisessä tapauksessa viraston tulee tarjota tehtävää tai virkaa, johon nimittää muu viranomainen kuin tasavallan presidentti, valtioneuvoston yleisistunto, korkein oikeus tai
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korkein hallinto-oikeus, ensi sijassa näille entisille kelpoisuusvaatimukset täyttäville virkamiehille. Virka saadaan tällöin täyttää
haettavaksi julistamatta.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu velvollisuus koskee yhdeksän kuukauden ajan irtisanomisajan päättymisestä 5 e §:ssä tarkoitettua
luovutuksensaajaa silloin, kun luovuttaja on
irtisanonut virkamiehen ennen luovutushetkeä.
Työnantajan, joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö 1 tai 2 momentissa tarkoitetun velvollisuuden täyttämisen, on korvattava virkamiehelle näin aiheuttamansa vahinko.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.
Tämän lain tullessa voimaan lakkaa kumottavan 4 §:n 2 momentin 2, 3 ja 5 kohdassa tarkoitettujen virkojen erittelyvirkaominaisuus.
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