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Laki
kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 9 § ja
lisätään lakiin uusi 16 b ja 22 a § seuraavasti:

9 §

Viranhoitomääräys

Viranhaltijalle on annettava viipymättä ja viimeistään seitsemän päivän kuluessa viran-
toimituksen aloittamisesta pöytäkirjanote tai muu kirjallinen viranhoitomääräys, josta il-
menee ainakin virkasuhteen osapuolet, viranhaltijan virkanimike, virkasuhteen kestoaika,
määräaikaisuuden peruste, mahdollinen koeaika, virantoimituksen alkamisajankohta, pää-
asialliset tehtävät tai niiden määräytymisperuste ja palkkauksen perusteet.

Viranhaltijalle on lisäksi annettava kirjallinen selvitys ainakin seuraavista työnteon eh-
doista, jolleivät tiedot käy ilmi viranhoitomääräyksestä:

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 tarjo-

amaan koulutukseen;
4) vuosiloman määräytyminen;
5) irtisanomisaika tai sen määräytymisen peruste;
6) työhön sovellettava virkaehtosopimus;
7) vakuutuslaitos, jossa työnantaja on järjestänyt viranhaltijan eläketurvan tai vakuut-

tanut viranhaltijan työtapaturman ja ammattitaudin varalta;
8) vähintään kuukauden kestävässä ulkomaan työssä työsopimuslain (55/2001) 2 luvun

4 §:n 3 momentin 16 kohdassa tarkoitetut tiedot.
Edellä 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on annettava seitsemän päivän ku-

luessa ja 3–7 kohdassa tarkoitetut tiedot kuukauden kuluessa virantoimituksen aloittami-
sesta. Mainitun momentin 8 kohdassa tarkoitetut tiedot on annettava ennen viranhaltijan
lähtöä ulkomaille. Edellä 1 momentissa tarkoitetut mahdollista koeaikaa ja palkkauksen
perusteita koskevat tiedot sekä 2 momentin 2–5 ja 7 kohdassa tarkoitetut tiedot voidaan
antaa viittaamalla virkasuhteessa sovellettavaan lakiin tai virkaehtosopimukseen. Virka-
suhteiden toistuessa selvitystä ei tarvitse antaa uudelleen, ellei 4 momentista muuta johdu.
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Selvityksen tiedoissa tapahtuvasta muutoksesta on annettava tieto kirjallisesti niin pian
kuin mahdollista, viimeistään kuitenkin muutoksen tullessa voimaan, jollei muutos johdu
lainsäädännön tai virkaehtosopimuksen muuttamisesta.

3 luku

Työnantajan velvollisuudet

16 b §

Pakollisen koulutuksen maksuttomuus ja työajaksi lukeminen

Jos työnantajalla on lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuva velvollisuus tarjota vi-
ranhaltijalle koulutusta, jotta tämä voi tehdä työtä, jota varten hänet on palkattu, koulutuk-
sen on oltava maksutonta viranhaltijalle. Lisäksi koulutus on luettava työajaksi ja mahdol-
lisuuksien mukaan sen on tapahduttava säännönmukaisten työvuorojen aikana.

22 a §

Velvollisuus pyynnöstä antaa tietoa turvaavammasta virkasuhteesta

Työnantajan on osa-aikaisen tai määräaikaisen viranhaltijan pyynnöstä annettava pe-
rusteltu vastaus mahdollisuudesta pidentää viranhoitomääräyksen mukaista säännöllistä
työaikaa tai virkasuhteen kestoaikaa. Vastaus on annettava kirjallisesti kuukauden kulues-
sa pyynnöstä. Jos työnantajan henkilöstömäärä on säännöllisesti enintään 250, vastaus
voidaan kuitenkin antaa kolmen kuukauden kuluessa pyynnöstä ja pyynnön toistuessa
vastaus voidaan antaa suullisesti, jos vastauksen perustelut eivät ole muuttuneet edellisen
vastauksen jälkeen. Velvollisuutta antaa kirjallista vastausta ei ole, jos viranhaltija on
työskennellyt työnantajan palveluksessa alle kuuden kuukauden ajan tai viranhaltijan
edellisestä pyynnöstä on kulunut alle 12 kuukautta.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2022.
Jos virkasuhde on alkanut ennen tämän lain voimaantuloa, työnantajan ei tarvitse täy-

dentää 9 §:n 2 momentissa tarkoitettua kirjallista selvitystä sellaisten tietojen osalta, joita
ennen tämän lain voimaantuloa ei ole edellytetty. Jos työnteon ehdoissa tapahtuu muutok-
sia, niistä on kuitenkin annettava selvitys viranhaltijalle noudattaen, mitä tämän lain
9 §:ssä säädetään.
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