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Miten pitää menetellä, kun irtisanoutuu? 
 
Kysymys:  
Tarvitsisin neuvoja, miten pitää oikeaoppisesti menetellä silloin, kun haluaa irtisanoutua työstään.   
 
Aloitin vakituisessa kunnaneläinlääkärin virassa elokuun ensimmäisenä päivänä. Koeaika on neljä 
kuukautta. Olen ollut joskus aikaisemmin tekemässä täällä sijaisuuksia, mutta nyt on kuitenkin 
alkanut tuntua siltä, että juuri tämä työ ei sittenkään ole ihan minulle sopiva. 
Tahtoisin sanoutua irti siten, että virkasuhteeni päättyisi koeajan päättyessä. Olenko jotenkin 
velvollinen perustelemaan työnantajalle syytä, miksi tahdon lähteä? Entä miten käy tähän 
mennessä kertyneille lomapäiville? Käsittääkseni saan niitä kaksi kutakin kalenterikuukautta kohti. 
Voinko vaatia, että saan pitää ne vapaana ennen työsuhteen päättymistä? Sekin mietityttää, miten 
käy niille päivystysvapaapäiville, joita en mahdollisesti ehdi pitää ennen virkasuhteen päättymistä. 
 
Vastaus:  
Koeajan tarkoituksena on antaa työnantajalle mahdollisuus testata työntekijän sopivuus kyseiseen 
työhön ja vastaavasti työntekijällä on mahdollisuus päättää, onko työ sellaista, jota hän haluaa 
tehdä. Viranhaltijan koeaika voi olla enintään kuusi kuukautta ja työntekijän koeaika neljä 
kuukautta. Koeajan vielä kestäessä sinulla on mahdollisuus purkaa virkasuhteesi. Tämä tarkoittaa 
sitä, että erityistä irtisanoutumisaikaa ei tarvitse noudattaa. 
Koeaikapurusta on ilmoitettava toiselle osapuolelle. Et ole velvollinen erityisesti perustelemaan 
sitä, miksi haluat lopettaa virkasuhteesi. Päättämisilmoitus pitää toimittaa työnantajalle tai tämän 
edustajalle henkilökohtaisesti, tai jos tämä ei ole mahdollista, niin kirjeitse tai sähköisesti. 
Kysyt myös, miten käy vuosilomalle, jos palvelussuhteesi päättyy. Lomanmääräytymisvuosi alkaa 
joka vuosi 1. huhtikuuta ja päättyy 31. maaliskuuta. Tänä aikana kertyneet lomapäivät pidetään 
pääsääntöisesti aikaisintaan seuraavana kesänä, eli lakitermein niin sanotulla lomakaudella, joka 
alkaa 2.5. ja päättyy 30.9. Jos palvelussuhde kuitenkin päättyy ennen seuraavan lomakauden 
alkua, kuten sinun tapauksessasi, voit sopia työnantajan kanssa siitä, että saisit pitää kertyneet 
lomapäivät virkasuhteen vielä jatkuessa (KVTES luku IV, 8 § 3 mom.). Jos loman pitämisestä ei 
päästä sopuun, sinulla on oikeus saada käyttämättä jääneistä lomapäivistä rahallinen korvaus 
(KVTES luku IV, 16 §). 
Lääkärisopimuksen mukaiset eläinlääkärin vapaapäivät, joihin usein viitataan päivystysvapaina, 
tulisi lääkärisopimuksen mukaan antaa sen kuukauden aikana jolloin oikeus niihin syntyy, tai 
mahdollisimman pian sen jälkeen. Kaikki vapaapäivät, joihin on oikeus, kannattaa käyttää pois, 
mikäli se suinkin on mahdollista. Toisin kuin vuosilomapäivistä, ei käyttämättä jääneistä 
eläinlääkärin vapaapäivistä makseta rahakorvausta. 
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