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Työsuhteeseen vai virkasuhteeseen?



KuntaL 87 §
Kunnan henkilöstö

Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai 
työsopimussuhteessa kuntaan.

Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. 

Tällaista tehtävää varten perustetaan virka. Perustellusta syystä 
virkasuhteeseen myös ilman, että tehtävää varten on perustettu 
virka.
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KuntaL 89 §
Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi

Mikäli viran tehtäviin

• ei kuulu julkisen vallan käyttöä ja 
• työnantaja on tarjonnut viranhaltijalle työsuhteista

tehtävää 
• vähintään entisillä palvelussuhteen ehdoilla sekä 
• antanut viranhaltijalle TSL 2:4 §:ssä tarkoitetun 

kirjallisen selvityksen työnteon keskeisistä ehdoista,

työnantaja voi päättää, että virkasuhde muutetaan 
työsopimussuhteeksi. 

Virkasuhde muuttuu työsopimussuhteeksi 
päätöksen tultua lainvoimaiseksi.
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Hakumenettelystä?



Julkinen hakumenettely (viranhaltijat) 

Pääsääntö: julkinen hakumenettely

Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää

Kuntalain 108 §:  (kts. Myös Hyvinvointialueesta annettu laki 113 §)

• Kunnan ilmoitukset

• Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista 
säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

• Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen 
sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua.

Kelpoisuusvaatimusten tulee täyttyä ennen hakuajan umpeutumista - poikkeuksena kielitaito.

Virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää 
• hakuajan jatkamisesta, 
• uudesta hakumenettelystä tai 
• virkasuhteen täyttämättä jättämisestä.

Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 4 §
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Viranhaltija voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, 
kun kysymyksessä on

• sijaisuus 

• avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi,

• taloudellisista ja tuotannollista syistä irtisanotun viranhaltijan ottaminen toiseen 
virkasuhteeseen, 

• virkasuhteen tarjoaminen osa-aikaiselle viranhaltijalle 
(22 §) 

• viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen 
(24 § tai muu laki), 

• muun työnantajan palveluksessa olevan henkilön ottaminen virkasuhteeseen lain 
tai sopimuksen nojalla tapahtuvan
toiminnan siirtämisen yhteydessä 

• (muu näihin rinnastettava hallintosäännössä määrätty peruste).
• HUOM: Oikeuskäytäntö:
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Työsuhteeseen ottaminen

• Hakumenettelystä työsuhteeseen otettaessa ei ole säännöksiä.
• Kukin kunta/kuntayhtymä/ hyvinvointialue voi itsenäisesti päättää 

kunnassaan/kuntayhtymässään/ hyvinvointialueessa 
noudatettavista menettelytavoista.

• Huom. 
Kuitenkin syrjintäkielto ja tasa-arvolain velvoitteet

• Pitää tietää miksi työsuhde solmittiin juuri valitun henkilön kanssa
• Kriteerit tasa-arvoisia

• Huomioitava lainsäädäntö mm. työsopimuslaki, tasa-arvolaki, 
yhdenvertaisuuslaki yms.
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Sekä työsuhteeseen että 
virkasuhteeseen rekrytoitaessa 
huomioitavaa



Muutoksia työlainsäädäntöön 1.8.2022 
alkaen

Neuvottelupäällikkö Anne Kiiski



Muutoksia työlainsäädäntöön 1.8.2022

• Muun muassa työsopimuslakiin, työaikalakiin ja lakiin kunnan ja 
hyvinvointialueen viranhaltijasta tullut muutoksia, jotka astuivat 
voimaan 1.8.2022.

• HE 60/2022 vp.

• Muutoksia mm:
• Työnantajan tiedonantovelvollisuutta koskevat muutokset
• Velvollisuus antaa perusteltu vastaus säännöllistä työaikaa tai 

palvelussuhteen kestoaikaa koskevaan tiedusteluun
• Lakisääteiset koulutukset maksuttomiksi ja työajalla käytäviksi
• Muutoksia vaihtelevaa työaikaa tekevien asemaan
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Työsopimus ja viranhoitomääräys



Työsopimus ja viranhoitomääräys

• Työsopimus ja viranhoitomääräys tulee laatia huolellisesti ja niitä 
laadittaessa on tarkoin mietittävä mistä työntekijän kanssa 
nimenomaisesti sovitaan ja mitä viranhoitomääräykseen 
kirjoitetaan. 

• Arvioinnissa on ratkaistava mitkä työsopimuslaissa sekä kunnan ja 
hyvinvointialueen viranhaltijasta annetussa laissa mainitut 
työsuhteen ja virkasuhteen ehdot kirjataan työsopimukseen tai 
viranhoitomääräykseen ja mitkä annetaan tiedoksi erillisellä 
asiakirjalla.
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Työsopimus

• Kunnallisten työehtosopimusten mukaan työsopimus on aina pyrittävä 
tekemään kirjallisesti tai sähköisesti ja niin tarkasti, että siitä ilmenevät 
työsuhteen ehtojen määrittelyyn vaikuttavat seikat (KVTES I 6 §). 

• Työsuhdetta koskevat tiedot, joista työnantajan tulee voida työsuhteen 
aikana yksipuolisesti päättää tai muutoin ratkaista esim. 
työehtosopimusta soveltaessaan, ei kirjata työsopimukseen.

• Luottamusmiehellä on oikeus tarkastaa edustamaansa järjestöön 
kuuluvien työntekijöiden kirjalliset työsopimukset sen jälkeen, kun 
sopimukset on asianmukaisesti allekirjoitettu (VII luku 6 § 4 mom. ja TTES 
3 § 2 momentin soveltamisohje).

•
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Viranhoitomääräys

• Viranhaltijalle on annettava viipymättä ja viimeistään viikon kuluessa 
virantoimituksen aloittamisesta pöytäkirjanote tai muu kirjallinen 
viranhoitomääräys. 

• Päätös virkavalinnasta tehdään ehdollisena, jos tarvittavat selvitykset, 
esimerkiksi selvitys terveydentilasta, eivät ole päätöstä tehtäessä käytettävissä. 
Päätös tulee vahvistaa tai todeta rauenneeksi myöhemmin.

• Viranhoitomääräyksestä on viranhaltijalain 9 § 1 momentin mukaan käytävä ilmi 
ainakin viranhaltijan:

• Virkasuhteen osapuolet
• Virkanimike
• Virkasuhteen kestoaika
• Määräaikaisuuden peruste
• Mahdollinen koeaika
• Virantoimituksen alkamisajankohta
• Pääasialliset tehtävät tai niiden määräytymisperuste
• Palkkauksen perusteet

• Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 9 § 1 momentti
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Työsuhteen ja virkasuhteen ns. 
keskeiset ehdot:



Työsopimuslain 2 luvun 4 §

• 1) työnantaja, työntekijä sekä näiden koti- tai liikepaikka;

• 2) työnteon alkamisajankohta;

• 3) määräaikaisen työsopimuksen päättymisaika tai sen arvioitu päättymisaika sekä 
määräaikaisuuden peruste tai ilmoitus siitä, että kysymys on 1 luvun 3 a §:ssä 
tarkoitetusta määräaikaisesta sopimuksesta pitkäaikaistyöttömän kanssa;

• 4) koeaika;

• 5) työntekopaikka tai, jos työntekijällä ei ole pääasiallista kiinteää työntekopaikkaa, 
selvitys niistä periaatteista, joiden mukaan työntekijä työskentelee eri työkohteissa 
tai on vapaa määrittämään oman työntekopaikkansa;

• 6) työntekijän pääasialliset työtehtävät;

• 7) palkan ja muun vastikkeen määräytymisen perusteet sekä palkanmaksukausi;

• 8) noudatettava työaika;
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Työsopimuslain 2 luvun 4 §

• 9) vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän osalta:
• a) missä tilanteissa ja missä määrin työnantajalle syntyy työvoiman tarvetta;
• b) viikonpäivät ja kellonajat, joina työnantaja voi työaikalain (872/2019) 30 a 

§:n mukaisesti teettää työtä ilman työntekijän kutakin kertaa varten antamaa 
suostumusta;

• 10) vuokratyössä:
• a) käyttäjäyrityksen nimi ja toimipaikka, kun ne ovat tiedossa;
• b) tieto määräaikaisen työsopimuksen taustalla olevan käyttäjäyrityksen 

asiakassopimukseen perustuvan tilauksen syystä ja kestosta tai arvioidusta 
kestosta;

• c) arvio määräaikaisen vuokratyöntekijän työnantajan yrityksessä tarjolla olevista 
muista, vuokratyöntekijän työsopimuksessa sovittuja työtehtäviä vastaavista 
työtehtävistä;
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Työsopimuslain 2 luvun 4 §

• 11) mahdollinen lakiin, sopimukseen tai käytäntöön perustuva oikeus 
työnantajan tarjoamaan koulutukseen;

• 12) vuosiloman määräytyminen;
• 13) irtisanomisaika tai sen määräytymisen peruste;
• 14) työhön sovellettava työehtosopimus;
• 15) vakuutuslaitos, jossa työnantaja on järjestänyt työntekijän eläketurvan 

tai vakuuttanut työntekijän työtapaturman ja ammattitaudin varalta;
• 16) vähintään kuukauden kestävässä ulkomaantyössä:
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Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 9 §
2 momentti

1. työntekopaikka tai jos viranhaltijalla ei ole pääasiallista kiinteää työntekopaikkaa, selvitys niistä 
periaatteista, joiden mukaan viranhaltija työskentelee eri työkohteissa tai on vapaa määrittämään oman 
työntekopaikkansa

2. noudatettava työaika

3. mahdollinen lakiin, sopimukseen tai käytäntöön perustuva oikeus työnantajan tarjoamaan koulutukseen

4. vuosiloman määräytyminen

5. irtisanomisaika tai sen määräytymisen peruste

6. työhön sovellettava virkaehtosopimus

7. vakuutuslaitos, jossa työnantaja on järjestänyt viranhaltijan eläketurvan tai vakuuttanut viranhaltijan 
työtapaturman ja ammattitaudin varalta

8. vähintään kuukauden kestävässä ulkomaan työssä työsopimuslain 2 luvun 4 §:n 3 momentin 16 kohdassa 
tarkoitetut tiedot.
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Liikkeen luovutus



Liikkeen luovutus

• TSL 1 luvun 10 §: Liikkeen luovutus
• Työnantajan liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai 

näiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava, pää- tai 
sivutoimisena harjoitettu liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai 
samankaltaisena.

• Liikkeen luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista 
johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-etuudet siirtyvät liikkeen 
uudelle omistajalle tai haltijalle. 

• Ennen luovutusta erääntyneestä työntekijän palkka- tai muusta työsuhteesta johtuvasta 
saatavasta vastaavat luovuttaja ja luovutuksensaaja yhteisvastuullisesti.

• Luovuttaja on kuitenkin luovutuksensaajalle vastuussa ennen luovutusta erääntyneestä 
työntekijän saatavasta, jollei muuta ole sovittu. (15.11.2002/943)

• Konkurssipesän luovuttaessa liikkeen luovutuksensaaja ei vastaa ennen luovutusta 
erääntyneistä työntekijän palkka- ja muista työsuhteesta johtuvista saatavista, paitsi jos 
konkurssiin asetetussa liikkeessä ja luovutuksen vastaanottavassa liikkeessä määräysvaltaa 
käyttävät tai ovat käyttäneet samat henkilöt omistuksen, sopimuksen tai muun järjestelyn 
perusteella.
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Rekrytoinnin yhteydessä kertyvistä tiedoista:

• Mitä tietoja rekrytoinnin yhteydessä kertyy:
• Tietojen säilyttämisestä:

• Tietojen siirtämisestä luovutuksen saajalle:
• Valmistelussa tarvitaan tietoa henkilöstöstä:
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Kiitos!
Kuntatyönantajat

Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Puhelin (vaihde) 09 7711

kt.fi


