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Laki
valtion virkamieslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valtion virkamieslain (750/1994) 53 §:n 1 momentti, 57 § ja 59 §:n 1 mo-

mentti,
sellaisina kuin ne ovat, 53 §:n 1 momentti ja 59 §:n 1 momentti laissa 883/2018 sekä

57 § laeissa 1059/2016, 1470/2016 ja 883/2018, seuraavasti:

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. Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen
säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).

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

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

tarkoitettuun päätökseen virkamies tai vastaavasti viranhakija saa hakea muutosta valitta-
malla. Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallinto-
asioissa annetussa laissa. Muutoksenhausta tuomioistuimen tekemään tuomarin tai esitte-
lijän sivutointa koskevaan päätökseen säädetään tuomioistuinlain 23 luvun 1 §:ssä. Vali-
tusaika tämän lain 27 §:n 1 momentissa tarkoitettua irtisanomista koskevasta päätöksestä
alkaa kulua vasta irtisanomisajan päättymisestä. Päätös tulee noudatettavaksi siitä tehdys-
tä valituksesta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää.

Myös viranomainen saa, siten kuin 1 momentissa säädetään, hakea valittamalla muu-
tosta hallinto-oikeuden päätökseen, jolla on ratkaistu valitus viranomaisen tämän lain no-
jalla tekemästä päätöksestä tai jolla on ratkaistu 27 b tai 56 §:ssä tarkoitettu hallintoriita-
asia.

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 1 momentissa säädetään. Pää-
tös tulee kuitenkin noudatettavaksi siitä tehdystä valituksesta huolimatta, jollei valitusvi-
ranomainen toisin määrää.
HE 55/2019
LaVM 2/2019
EV 67/2019
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59 §
Viranhakija saa hakea virkaan tai virkasuhteeseen nimittämistä koskevaan päätökseen

muutosta valittamalla, jollei tässä laissa toisin säädetä. Muutoksenhausta hallinto-
tuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa.

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

Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä tammikuuta 2020.
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