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Määräaikaisuuden perusteet 
 
Kysymys: 
Työskentelen määräaikaisena kunnaneläinlääkärinä. Olen ollut töissä saman työnantajan 
palveluksessa jo useamman vuoden ja tehnyt tänä aikana useita peräkkäisiä sijaisuuksia, 
viimeisimmäksi vanhempainvapaan sijaisuuden.  
 
Sen päätyttyä työnantaja pyysi minua jatkamaan hommissa, mutta ilmoitti voivansa ensi alkuun 
kirjoittaa uuden virkamääräykseni vain puoleksi vuodeksi sillä perusteella, ettei tulevaa työn 
tarvetta kohta aloittavalla yhteistoiminta-alueella osata vielä arvioida, ja kunnan budjetti on nyt 
muutenkin tiukoilla. 
Jäisin mielelläni seudulle töihin, mutta olisin jo toivonut vakituista työtä. Mikä on laillinen 
määräaikaisuuden peruste ja kauanko määräaikaisuudet voivat kestää ennen kuin työ on 
vakinaistettava? 
 

Vastaus: 
Työnantajan aloitteesta solmittavalla määräaikaisella virkasuhteella on oltava hyväksyttävä syy. 
Sallittuja syitä ovat esimerkiksi tehtävän luonne, sijaisuus tai avoinna olevaan virkasuhteeseen 
kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen. Virkasuhde voi olla määräaikainen myös viranhaltijan 
omasta pyynnöstä, jolloin määräaikaisuudelle ei tarvita muuta syytä. 
Määräaikainen virkamääräys voidaan aina tehdä vakinaisen viranhaltijan poissaolon ajaksi riippumatta 
siitä, mistä poissaolo johtuu. Sijainen saadaan siis ottaa esimerkiksi vuosiloman, sairausloman tai 
perhevapaan ajaksi. Sijaisen ei tarvitse tehdä juuri poissaolevan eläinlääkärin työtä, vaan töitä 
voidaan jakaa uudelleen, mutta sijaistarpeen tulee kuitenkin johtua ainakin epäsuorasti jonkun 
poissaolosta. 
Tavallinen syy määräaikaisuudelle on työn luonne. Työt voidaan esimerkiksi järjestää projektiksi, 
jolla on tyypillisesti alku ja loppu ja se poikkeaa muutenkin työyhteisön vakiintuneista töistä 
(tehtävänä saattaa esimerkiksi olla tulevaisuuden suunnitelman laatiminen yhteistoiminta-alueen 
eläinlääkintähuollon järjestämisestä). 
Tulkinnallisia määräaikaisuuksien perusteita ovat toiminnan tai tehtävien vakiintumattomuus tai 
organisaatiouudistus. Työyksikkö voi olla uudelleenjärjestelyn alainen tai säästötavoitteiden 
kohteena, jolloin on mahdollista, että työtä voidaan tarjota vain määräaikaisesti tilanteen 
ratkeamiseen saakka. Tämäntyyppisille määräaikaisuuksille saattaa löytyä perusteita muutamien 
kuukausien ajaksi. Perusteiden tarkoituksena ei saa olla viranhaltijan irtisanomissuojasäännösten 
kiertäminen. Työnantajan omassa harkintavallassa olevan budjetin palkkausmäärärahojen määrä 
ei yksin ole riittävä syy määräaikaisuuteen. Hyväksyttävä määräaikaisuuden peruste ei siis ole 
kalenteri- tai budjettivuosi, ellei työ muutoin kestä täsmälleen tätä aikaa. 
Määräaikaisuuksia voi olla useita peräkkäin, kunhan niille jokaiselle on lain sallima syy. Peruste voi 
vaihtua määräaikaisuudesta toiseen. Se on kysyttävä työnantajalta kullekin virkamääräykselle ja 
tämän jälkeen on arvioitava tapauskohtaisesti perusteen laillisuus. 
Jos viranhaltija on otettu ilman perusteltua syytä määräaikaiseen virkasuhteeseen, hänellä on oikeus 
saada virkasuhteen päättyessä vähintään kuuden ja enintään 24 kuukauden palkkaa vastaava 
korvaus. Virkasuhde ei kuitenkaan muutu toistaiseksi voimassa olevaksi, vaikka määräaikaisuuden 
perustetta ei olisikaan. Korvausvaatimus on esitettävä kuuden kuukauden kuluessa virkasuhteen 
päättymisestä. 
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