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Virantäyttömenettely valtion virkasuhteessa 
Viran perustaminen ja sen vaihtoehdot 
Valtion virkasuhde perustuu virkoihin sidottuun järjestelmään. Valtion virat perustetaan pääsääntöisesti 
pysyviä tehtäviä varten, ja nimitys virkaan tehdään toistaiseksi. Virkaan voidaan nimittää määräajaksi tai 
muutoin rajoitetuksi ajaksi, jos määräaikaisuus on säädetty asetuksella tai määräaikaisuudelle on viran 
luonteeseen tai viraston toimintaan liittyvä perusteltu syy. Muissa tapauksissa määräajaksi tai muutoin 
rajoitetuksi ajaksi nimittäminen on mahdollista vain, jos työn luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkaan 
kuuluvien tehtävien hoidon väliaikainen järjestäminen tai harjoittelu edellyttää sitä. Tällöin virkamiestä ei 
nimitetä virkaan vaan virkasuhteeseen. 
Suurin osa valtion virkojen täytöstä tapahtuu aiemmin perustettuihin virkoihin, kun virkamies siirtyy 
eläkkeelle, eroaa tai hänelle esimerkiksi myönnetään virkavapautta. Eläkkeelle siirtymisen tai eroamisen 
myötä virka tulee uudelleen avoimeksi, ja siihen voidaan asianmukaista menettelytapaa noudattaen 
nimittää uusi virkamies. Virkavapaan tai muun vastaavan kohdalla virka sen sijaan säilyy kyseisellä 
virkamiehellä, ja viransijaisuutta hoitamaan valittu henkilö nimitetään virkasuhteeseen. 
Kun viraston toiminta sitä edellyttää, uusia virkoja voidaan perustaa palkkauksiin käytettävissä olevien 
määrärahojen puitteissa. Viran perustamisesta päättää asianomainen virasto, ellei toisin ole erikseen 
säädetty. Kun virka perustetaan, sille on määrättävä nimi sekä peruste, jonka mukaan viran palkkaus 
määräytyy. Tässä yhteydessä voidaan myös rajoittaa siihen kuuluva työaika, opetusvelvollisuus tai muu 
työmäärä tietyksi osaksi virkaan yleensä kuuluvasta koko työmäärästä.  Virka voidaan perustaa määräajaksi, 
jos virkaa varten tarvittavat varat on lahjoitettu valtiolle. Tällainen virka perustetaan vähintään kahdeksi 
vuodeksi ja enintään määräajaksi, joksi lahjoitetut varat riittävät kattamaan virasta aiheutuvat palkkaus- ja 
muut kustannukset. Muilta osin pysyvien ja määräaikaisten virkojen perustamisessa noudatetaan samoja 
säädöksiä ja määräyksiä. 
Uuden viran perustamisen vaihtoehtona voidaan käyttää myös viran muuttamista tai siirtämistä toisesta 
yksiköstä, jos kyseiseen virkaan sisältyvät tehtävät eivät olennaisilta osiltaan vastaa viraston nykyisen 
toiminnan tarpeita. Tällaisia tilanteita syntyy erityisesti viraston sisäisten organisaatiomuutosten tai 
uudelleenjärjestelyjen yhteydessä. Virka voidaan siirtää samassa virastossa muuhun yksikköön kuin mihin 
se on perustettu tai myös toiseen virastoon. Jos asetuksessa ei ole toisin säädetty, viran muuttamisesta 
sekä siirtämisestä saman viraston muuhun yksikköön päättää asianomainen virasto ja saman ministeriön 
hallinnonalaan kuuluvaan toiseen virastoon ministeriön päätöksellä. Jos virka ei ole avoinna, se voidaan 
siirtää vain virkamiehen suostumuksella. 
Valtionhallinnon toimintojen uudelleenjärjestely on virkojen perustamisen, muuttamisen ja siirtämisen 
kannalta erikoistapaus. Uudelleenjärjestelyn yhteydessä virat ja niihin nimitetyt virkamiehet siirtyvät 
samaan virastoon tai samoihin virastoihin kuin tehtävät siirtyvät. Viran siirtäminen ei tällöin edellytä 



virkamiehen suostumusta, jos virka siirretään virkamiehen työttömyysturvalain mukaisella työssäkäynti-
alueella tai työssäkäyntialueelle. Siirrettävän viran nimike ja tehtävät muutetaan vastaanottavan viraston 
viraksi uudelleenjärjestelyn toteutumishetkellä. Nimikkeen ja tehtävien muuttamisesta päättää ministeriö, 
jonka alaisuudessa (so. ministeriössä tai sen hallinnonalaan kuuluvassa virastossa) virkamies työskentelee 
ennen siirtymishetkeä. Viran nimeä ei saa muuttaa siten, että virkaan nimitetty virkamies ei täytä nimeltään 
muutettuun virkaan säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia. 
Eräiden virkojen kohdalla on säädetty edellä mainittuun nähden poikkeava menettelytapa: 

1. Virkamieslain 4 §:ssä tarkoitettujen virkojen perustaminen edellyttää viran erittelyä valtion 
talousarviossa. Virka perustetaan tai sen nimi muutetaan asianomaisen ministeriön päätöksellä.  
Oikeuskanslerinviraston kansliapäällikön viran osalta päätökset tekee kuitenkin oikeuskanslerin-
virasto. Viran siirtämisestä toiseen yksikköön tai virastoon päättää valtioneuvosto. 

2. Valtion talousarviossa erittelemätöntä viraston päällikön viran perustamisesta ja siirtämisestä 
päättää asianomainen ministeriö. 

3. Virkamiesasetuksen 3 §:ssä nimettyjen virastojen virkojen osalta päätöksiä ei tee virasto itse vaan 
kyseisessä pykälässä säädetty ylempi taho. Esimerkiksi korkeakoulun hallintajohtajan viran 
perustamisesta, muuttamisesta, lakkauttamisesta ja siirtämisestä päättää opetusministeriö (eli 
nykyisin OKM). 

Määräaikaisen virkasuhteen kohdalla nimittämisestä päättävä taho riippuu määräaikaisen virkasuhteen 
kestosta (ellei toisin ole säädetty). Enintään vuoden kestävän määräaikaisen virkasuhteen osalta päätöksen 
tekee asianomainen virasto. Viraston päällikön virkasuhteeseen nimittämisestä päättää kuitenkin 
asianomainen ministeriö. Yli vuoden kestävän määräaikaisen virkasuhteen osalta päätöksen tekee se 
viranomainen, joka nimittäisi vastaavaan virkaan. Jos nimittävänä viranomaisena on tasavallan presidentti, 
nimittämisestä päättää kuitenkin valtioneuvosto. 

Viran yleiset ja erityiset kelpoisuusvaatimukset 
Yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. 
Valtiovarainministeriön ohjeen (26.1.2009) mukaan taidoilla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen avulla 
hankittuja tietoja ja taitoja sekä muulla tavoin osoitettua tietopuolista perehtyneisyyttä virkaan kuuluviin 
asioihin. Kyvyllä tarkoitetaan henkilökohtaisia ominaisuuksia kuten luontaista lahjakkuutta, työkykyä, 
aloitteellisuutta, kykyä tulokselliseen työskentelyyn, johtamistaitoa sekä kansainvälisiä valmiuksia. 
Koetellulla kansalaiskunnolla puolestaan tarkoitetaan sekä nuhteetonta käytöstä että yleisessä 
kansalaistoiminnassa saatuja, viran tehtävien hoitamisen kannalta merkityksellisiä ansioita. 
Yleisiä kelpoisuusvaatimuksia virkaan tai virkasuhteeseen ovat kansalaisuus, ikä ja kielitaito. Tiettyihin 
virkamieslain 7 §:ssä tarkoitettuihin virkoihin voidaan nimittää vain Suomen kansalainen. Virkamieheksi 
nimitettävän tulee pääsääntöisesti olla vähintään 18-vuotias. Virkamieheksi voidaan kuitenkin nimittää 
myös 15 vuotta täyttänyt ja oppivelvollisuutensa suorittanut henkilö, mikäli tätä voidaan pitää sopivana 
tehtävien asianmukaisen hoitamisen kannalta. 
Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaaditaan työtehtävien edellyttämä riittävä kielitaito. Jos tehtävät 
edellyttävät säädettynä kelpoisuusvaatimuksena korkeakoulututkintoa, tulee virkamiehellä olla 
kaksikielisessä viranomaisessa virka-alueen väestön enemmistön kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen 



taito sekä toisen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Yksikielisessä viranomaisessa tulee 
virkamiehellä olla viranomaisen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä toisen kielen 
tyydyttävä ymmärtämisen taito. Valtioneuvosto voi erityisestä syystä myöntää erityisvapauden kielitaitoa 
koskevasta kelpoisuusvaatimuksesta, jollei laissa tai lain nojalla toisin säädetä. 
Erityisistä kelpoisuusvaatimuksista on virka- tai nimikekohtaisia säännöksiä esimerkiksi vaadittavasta 
koulutuksesta tai tutkinnosta, tehtävien edellyttämästä kokemuksesta tai käytännössä osoitetusta 
johtamistaidosta. Opetustoimen henkilöstön osalta on säädetty erityiset kelpoisuusvaatimukset 

 eri oppilaitostyyppien rehtorin tehtäviin, 
 perus- ja esiopetuksen luokanopettajan, aineenopettajan ja oppilaanohjaajan tehtäviin, sekä 

esiopetusta antavan opettajan ja erityisopetusta antavan opettajan tehtäviin 
 aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan tehtäviin, 
 lukion aineenopettajan, maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävän lukiokoulutuksen 

valmistavan koulutuksen opettajan sekä opinto-ohjaajan tehtäviin, 
 ammatillisten opintojen opettajan, ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaa ja valmentavaa 

koulutusta antavan opettajan, yhteisten opintojen opettajan, opinto-ohjaajan sekä erityisopetusta 
antavan opettajan tehtäviin sekä 

 vapaan sivistystyön opettajan, laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta antavan 
opettajan, muun taiteen perusopetusta antavan opettajan tehtäviin. 

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset koskevat mm. vaadittavaa korkeakoulututkintoa, 
opetushallinnon tuntemusta, opettajan kelpoisuutta, työkokemusta ja kielitaitoa. 
Säädettyjen kelpoisuusvaatimusten lisäksi voidaan edellyttää myös muita virkatehtävien menestyksellistä 
hoitamista edesauttavia valmiuksia tai henkilökohtaisia ominaisuuksia. Kelpoisuusvaatimuksina ei saa 
kuitenkaan edellyttää muuta kuin mitä laissa tai asetuksessa on säädetty. 

Virkaan nimitettävältä pyydettävät todistukset ja selvitykset 
Virkamiehen, josta nimikirjalain (1010/1989) nojalla pidetään nimikirjaa, on ennen virkaan nimittämistä 
esitettävä häntä koskeva ote nimikirjasta. Otteen tulee olla enintään kolme kuukautta ennen hakemuksen 
tai ilmoittautumisen jättämistä annettu. 
Jos viran tehtäviin kuuluu pysyväisluontoisesti ja olennaisesti ilman huoltajan läsnäoloa tapahtuvaa 
alaikäisen kasvatusta, opetusta, hoitoa tai muuta huolenpitoa tai muuta työskentelyä henkilökohtaisessa 
vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa, nimitettävän henkilön tulee ennen virkaan nimittämistään esittää 
rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä. 
Jos virkatehtävien hoitamisen kannalta on perusteltua, voidaan hakijalta pyytää tehtävien hoidon kannalta 
olennaisia terveyttä koskevia tietoja sekä edellyttää tämä tarvittaessa osallistumaan asian selvittämiseksi 
suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. Hakija voidaan myös velvoittaa toimittamaan huumausaine-
testiä koskeva todistus ennen virkaan nimittämistä, jos tämän on tarkoitus toimia sellaisessa työssä, joka 
edellyttää tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä, ja jossa 
työtehtävien suorittaminen huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena voi vaarantaa 
työntekijän itsensä tai toisen henkeä, terveyttä tai työturvallisuutta, liikenneturvallisuutta, liike- tai 



ammattisalaisuutta tai muuta yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) 7 §:ssä 
tarkoitettua seikkaa. 
Vuoden 2015 alusta lähtien edellytetään virkaan nimitettävältä turvallisuusselvityslaissa (L 726/2014) 
tarkoitettu henkilöturvallisuustodistus, jos virkaan nimitettävällä on oikeus muutoin kuin satunnaisesti 
käsitellä suojaustasoihin I tai II luokiteltuja asiakirjoja tai jos hänen on muutoin tarkoitus toimia tehtävässä, 
jossa sen luonteen vuoksi edellytetään erityistä luotettavuutta. 
Virkamieslain 26 §:ssä määriteltyihin virkoihin edellytetään hakijalta ennen nimittämistään selvitys 
elinkeinotoiminnastaan, omistuksistaan yrityksissä ja muusta varallisuudestaan sekä kyseiseen virkaan 
kuulumattomista tehtävistään, viran tehtävissä esteelliseksi tekevistä sivutoimistaan ja muista 
sidonnaisuuksistaan, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa hänen edellytyksiään hoitaa täytettävänä olevan 
viran tehtäviä. 

Viran hakumenettely 
Pääsääntöisesti virka on ennen täyttämistään julistettava haettavaksi. Poikkeuksena ovat kuitenkin 
seuraavat tapaukset: 

1. Valtion virkamieslain 26 §:ssä tarkoitettu tai virka-asemaltaan vastaava virka voidaan täyttää 
ilmoittautumismenettelyä käyttäen julistamatta virkaa haettavaksi. Viran avoinna olemisesta on 
ennen viran täyttämistä ilmoitettava, ja virkaan voidaan nimittää vain siihen ilmoittautunut henkilö. 

2. Valtiosihteerin virka ja ministerin erityisavustajan määräaikainen virkasuhde täytetään niitä 
haettavaksi julistamatta tai niiden avoinna olemisesta ilmoittamatta.  

3. Puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen, poliisitoimen ja ulkoasiainhallinnon virkojen, tuomarin 
virkojen, korkeakoulun professorin ja ulkomaalaiselle tarkoitettujen lehtorin virkojen ja Suomen 
Akatemian tutkimusvirkojen täyttämisestä haettavaksi julistamatta säädetään erikseen lailla tai 
asetuksella. 

4. Määräaikaisen virkasuhteen tai työsopimussuhteisen tehtävän tilalle perustettu virka voidaan ensi 
kertaa täytettäessä täyttää virkaa haettavaksi julistamatta, jos virkaan nimitetään kyseistä tehtävää 
hoitava työntekijä tai kyseisessä määräaikaisessa virkasuhteessa työskentelevä virkamies. 

5. Kun virkamies sijoitetaan uudelleen tai koulutetaan uusiin tehtäviin samassa virastossa, hänet 
voidaan nimittää virkaan ilman viran haettavaksi julistamista. 

6. Valtionhallinnon toimintojen uudelleenjärjestelyn yhteydessä uusi virka voidaan sitä ensi kertaa 
täytettäessä täyttää ilman haettavaksi julistamista, jos kyseinen virka on perustettu uudelleen-
järjestelyn kohteena olevan viraston viran tilalle ja siihen nimitetään kyseisen viraston virkaan 
nimetty virkamies. Tämä ei kuitenkaan koske ministeriön kansliapäällikön, valtiosihteerin 
kansliapäällikön, alivaltiosihteerin tai osastopäällikön virkaa tai sellaista vastaavaa virkaa sekä 
suoraan ministeriön alaisen viraston päällikön virkaa, jotka on tässäkin tapauksessa täytettävä 
julkista ilmoittautumismenettelyä käyttäen (jollei lailla erikseen toisin säädetä), sekä vastaavia 
ulkoasiainhallinnon ja puolustusvoimien virkoja, jotka voidaan täyttää ilman julkista 
ilmoittautumismenettelyä, jos hallinnonalakohtaiset virantäyttöä koskevat menettelyt tätä 
poikkeuksellisesti edellyttävät (ellei asetuksessa erikseen toisin säädetä). 



Viranomainen, joka ilmoittaa viran haettavaksi tai avoimeksi, määrää myös haku- tai ilmoittautumisajan 
pituuden. Hakuilmoituksessa tulee mainita ainakin seuraavat asiat: 

 onko virka perustettu tiettyyn yksikköön vai onko se viraston yhteinen 
 virkaan valittavan tehtävät 
 haku- tai ilmoittautumisajan päättymispäivä 
 viranomainen, jolle hakemus tai ilmoittautuminen on osoitettava 
 virkasuhteen kesto ja mahdollinen koeaika 
 säädetyt kelpoisuusvaatimukset, mukaan lukien mahdolliset valtioneuvoston erityisistä syistä 

antamat erivapaudet kelpoisuusvaatimuksista 
 tarvittavat selvitykset 
 minne hakemus on toimitettava 

Hakuilmoituksesta tulee käydä selkeästi ilmi, jos virkaan ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia. 
Sanonnaltaan harhaanjohtavat ilmaisutavat ovat hyvän hallinnon vastaisia. 
Virkamiestä nimitettäessä voidaan käyttää enintään kuusi kuukautta kestävää koeaikaa. Koeaikaa ei käytetä 
virkoihin, joihin virkamiehen nimittää tasavallan presidentti tai valtioneuvosto. 
Ilmoitus viran haettavana tai avoinna olemisesta on julkaistava asianmukaisella tavalla. Asianmukainen tapa 
harkitaan kussakin tapauksessa erikseen, mutta virka on kuitenkin julistettava haettavaksi avoimesti ja 
julkisesti. Valtioneuvoston 6.11.2007 tekemän päätöksen mukaisesti hakuilmoitukset julkaistaan muiden 
julkisten kanavien ohella valtion yhteisen sähköisen rekrytointijärjestelmän Helin ja sen Valtiolle.fi-sivuston 
kautta. Lisäksi työ- ja elinkeinotoimistoon on ilmoitettava ne avoimeksi tulevat virat sekä virka- ja 
työsopimussuhteiset tehtävät, joihin on tarkoitus saada myös muita kuin viraston tai laitoksen omaan 
henkilöstöön kuuluvia hakijoita (työvoimapalvelulaki, L 1295/2002). Ilmoitusvelvollisuus ei koske virkoja, 
jotka lain tai asetuksen mukaan täytetään haettavaksi julistamatta. 
Hakemus tulee toimittaa hakuajan aikana joko kirjallisesti tai sähköisesti hakuilmoituksessa mainittuun 
osoitteeseen. Hakija voi virkaa hakiessaan esittää toivomuksen, ettei hänen tietojaan annettaisi 
julkisuuteen, mutta viranomaisella on silti pyydettäessä velvollisuus luovuttaa tiedot hakijoista. 

Valintamenettely ja virkaan nimittäminen 
Pääsääntöisesti virantäyttö edellyttää haku- tai ilmoittautumismenettelyä, jolloin virkaan voidaan nimittää 
vain sitä hakenut tai siihen ilmoittautunut henkilö. Jos kuitenkin säädösten mukaan virka voidaan täyttää 
ilman haku- tai ilmoittautumismenettelyä, siihen voidaan nimittää myös muulla tavoin suostumuksensa 
antanut henkilö. Hakemusta tai ilmoittautumista, joka ei ole saapunut ajoissa, ei oteta huomioon. 
Hakijoita, jotka eivät täytä säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia, ei oteta virantäytössä huomioon. Virkaan voi 
kuitenkin olla erityisistä syistä valtioneuvoston antamia erivapauksia säädetyistä kelpoisuusvaatimuksista, 
jotka tulee huomioida (esimerkiksi koskien ulkomaalaisten suomen ja ruotsin kielen taitoa). Tämän 
karsinnan jälkeen hakijoiden vertailun ja valinnan tulee tapahtua hakuilmoituksessa mainittujen seikkojen 
ja painotusten mukaisesti. 



Viran kelpoisuusvaatimuksena olevan kielitaidon voi osoittaa valtionhallinnon kielitutkinnolla, yleisellä 
kielitutkinnolla, opintojen yhteydessä suoritetuilla kielikokeilla tai opinnoilla sekä kielitutkintolautakunnan 
antamalla todistuksella vastaavasta kielitaidosta. Virkaa täytettäessä otetaan huomioon myös sellainen 
hakija, joka on osoittanut vaaditun kielitaidon hakuajan päätyttyä, mikäli se ei viivytä asian käsittelyä. 
Nimittämisestä päätettäessä ketään hakijoista ei saa perusteettomasti asettaa toisiin nähden eri asemaan 
mm. syntyperän, etnisen alkuperän, uskonnon, iän, sukupuolen, poliittisen tai ammattiyhdistystoiminnan 
tai muun näihin verrattavan seikan vuoksi. Myös yhdenvertaisuuslaissa (21/2004) kielletään syrjintä iän, 
etnisen tai kansallisen alkuperän, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn 
perusteella. Jos valinnassa syrjäytetään joku valittua hakijaa ansioituneempi, menettelyyn tulee voida 
osoittaa työn tai tehtävän laadusta johtuva painava ja hyväksyttävä syy. Hakijoista, jotka 
nimitysperusteiden mukaan ovat samanveroiset, voidaan tasa-arvosuunnitelman nojalla nimittää kyseisissä 
tehtävissä vähemmistönä olevaa sukupuolta oleva henkilö. 
Hakemuksen perusteella täytettävä virka täytetään esityksestä, jos siihen on nimittävänä viranomaisena 
tasavallan presidentti, valtioneuvosto tai ministeriö. Esityksen tekee asianomainen viranomainen sille 
ministeriölle, jonka käsiteltäviin asioihin asia kuuluu.  Asetuksella voidaan kuitenkin säätää, että esityksen 
sijasta on annettava lausunto. 
Pätevästä syystä virka voidaan ilmoittaa uudelleen haettavaksi tai avoimeksi tai haku- tai ilmoittautumis-
aikaa jatkaa. Viran aikaisemmat hakijat tai siihen aikaisemmin ilmoittautuneet otetaan tällöin huomioon 
ilman uutta hakemusta tai ilmoittautumista. Viran ilmoittamisesta uudelleen haettavaksi tai avoimeksi ja 
haku- tai ilmoittautumisajan jatkamisesta päättää nimittävä viranomainen. Jos nimittävänä viranomaisena 
on tasavallan presidentti tai valtioneuvosto, päätöksen tekee kuitenkin asianomainen ministeriö. 
Nimityspäätöksestä on ilmoitettava virkaa hakeneille tai siihen ilmoittautuneille viivytyksettä. Ilmoituksen 
tulee olla kirjallinen, ja siinä on mainittava täytettävänä ollut virka, päätöksen tehnyt viranomainen, 
ehdollepano- tai nimityspäivä sekä ehdolla olleet hakijat tai virkaan nimitetty. Ilmoitus saatetaan hakijan tai 
virkaan ilmoittautuneen tietoon postitse kirjaamattomassa kirjeessä tai muuta hallintolaissa (L 434/2003) 
säädettyä tiedoksiantotapaa käyttäen. 
Virkasuhde alkaa siitä ajankohdasta, josta lukien asianomainen on nimitetty virkaan tai virkamieheksi. 
Todistukseksi nimittämisestä annetaan nimittämiskirja. Jos virkamies nimitetään määräajaksi, tulee 
nimittämiskirjasta ilmetä määräaikaisuuden peruste. Virkamies on nimitettävä koko määräaikaisuuden 
perusteena olevaksi ajaksi, jollei erityisestä syystä toisin päätetä. 
Nimittävä viranomainen voi virkaan nimitetyn hakemuksesta peruuttaa nimityksen ennen sitä ajankohtaa, 
josta lukien asianomainen on virkaan nimitetty. Tällöin toinen virkaa hakenut tai siihen ilmoittautunut 
henkilö saadaan nimittää virkaan ilmoittamatta sitä uudelleen haettavaksi tai avoimeksi. 
Jos virkaan nimitettäessä käytetään koeaikaa, sekä nimittävä viranomainen että virkamies voivat purkaa 
virkasuhteen koeajan aikana ilman irtisanomisaikaa. Purkaminen ei saa kuitenkaan tapahtua viranomaisen 
taholta valtion virkamieslain 11 §:ssä tarkoitetuilla tai muutoin epäasiallisilla perusteilla. 



Muutoksenhaku 
Virkamiestä tai viran hakijaa koskeviin päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, kun kyse on virkaan 
tai virkasuhteeseen nimittämisestä. Virantäyttömenettelyssä tapahtuneista epäkohdista voi kuitenkin kuka 
tahansa tehdä kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle. 

Lähteet 
Valtion virkamieslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940750 
Valtion virkamiesasetus http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940971 
Muita huomioon otettuja lakeja ja asetuksia: 

 Perustuslaki (L 731/1999) 
 Hallintolaki (L 434/2003) 
 Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (A 986/1998) 
 Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (L 424/2003) 
 Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (L 504/2002) 
 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (L 609/1986) 
 Yhdenvertaisuuslaki (L 21/2004) 
 Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (L 759/2004) 
 Työvoimapalvelulaki (L 1295/2002) 
 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 

Valtiovarainministeriön ohje virantäytössä noudatettavista periaatteista. 26.1.2009. 
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/02_henkilostohallinnon_asiakirjat/03_ohjeet/20010101
142000/A_Ohje_virantaeytoessae_noudettavista_periaatteista.pdf 
Valtionvarainministeriön verkkosivut 
https://www.vm.fi/vm/fi/12_Valtio_tyonantajana/05_Virka_ja_tyoehdot/index.jsp 
 


