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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion
virkamieslain muuttamisesta

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 17411998 vp laiksi valtion virkamieslain
muuttamisesta. Eduskunta, jolle hallintova-

liokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o
2111998 vp, on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
valtion virkamieslain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 19 päivänä elokuuta 1994 annetun valtion virkamieslain (750/1994) 4 §:n 2 momentin 6 ja 7 kohta ja 26 §, sekä
lisätään 4 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1383/1995, uusi 8 kohta ja
29 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:
4 §

Säännökset virkojen perustamisesta, lakkauttamisesta ja muuttamisesta annetaan asetuksella. Seuraavia virkoja ei saa perustaa,
lakkauttaa eikä niiden nimeä muuttaa, ellei
kutakin virkaa ole valtion talousarviossa eritelty:
6) välittömästi ministeriön alaisen viraston
päällikön virat lukuun ottamatta asetuksella
säädettäviä virkoja;
7) puolustusvoimain komentajan, pääesikunnan päällikön, kenraalin tai amiraalin,
puolustusvoimien pääinsinöörin, puolustusvoimien ylilääkärin, kenttäpiispan ja asessorin virat; sekä
8) rajavartiolaitoksen päällikön ja apulaispäällikön sekä rajavartiolaitoksen kenraalimajurin ja kontra-amiraalin virat.
26 §
Sen lisäksi, mitä 25 §:n 2 momentissa säädetään irtisanomisen perusteista, voidaan
seuraavat virkamiehet irtisanoa, kun siihen
on syytä:
1) valtioneuvoston oikeuskansleri ja apuIaisoikeuskansleri;
290038

2) puolustusvoimain komentaja;
3) ministeriön kansliapäällikkö, valtiosihteeri, alivaltiosihteeri ja osastopäällikkö sekä
näitä virka-asemaltaan vastaavat ministeriön
virkamiehet, siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään; sekä
4) asetuksella säädettävien virastojen päälliköt.
29 §

Milloin 1omauttaminen on tullut voimaan
virkamiehen saamatta hyväkseen virkasuhteen lakkaamista koskevaa irtisanomisaikaa ·
ja toistaiseksi voimassa oleva 1omauttaminen
on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään 200
kalenteripäivää, Iomautetulla virkamiehellä
on virkasuhteen irtisanoessaan oikeus saada
korvaus irtisanomisajan palkan menetyksestä
samalla tavalla kuin viranomaisen irtisanoessa virkasuhteen, jollei viranomainen viikon
kuluessa irtisanomisen toimittamisesta tarjoa
virkamiehelle työtä.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199 .

päivänä
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Mitä 29 §:n 3 momentissa säädetään, sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa alkaneissa lomautuksissa. Momentissa tarkoi-
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tettuja kalenteripäiviä laskettaessa otetaan
kuitenkin huomioon vain lain voimaantulon
jälkeiset lomautuspäivät.

