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Virkamiehelle annettava selvitys työnteon ehdoista 

Tämä asiakirja sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin avoimista 

ja ennakoitavista työehdoista Euroopan unionissa (EU) 2019/1152 ja valtion 

virkamieslain (750/1994), jäljempänä virkamieslaki, 6 e §:n perusteella 

työntekijälle annettavat tiedot.  

 

Palvelussuhteen osapuolina ovat […….] ja nimityspäätöksessä taikka 

nimittämiskirjassa mainittu virkaan tai virkasuhteeseen nimitetty henkilö. 

Nimityspäätöksestä taikka nimittämiskirjasta ilmenevät lähemmin viran nimi, 

määräaikaisen virkasuhteen kestoaika ja peruste sekä mahdollinen virkamieslain 

10 §:n mukainen koeaika. 

 

Virantoimitus alkaa siitä ajankohdasta, josta lukien virkamies on nimitetty virkaan 

taikka virkasuhteeseen. Virkamiehen pääasialliset työtehtävät on määritelty 

nimityspäätöksessä ja sen liitteessä tai virkamiehelle annettavassa 

toimenkuvauksessa tai kulloinkin voimassa olevasta toimenkuvauksessa. [……] 

eräiden muiden virkamiesten tehtävistä on säädetty viraston työjärjestyksessä 

(…). [….] tehtävistä on säädetty laissa……… (…….). Vahvistetusta 

toimenkuvasta riippumatta, virkamiehen velvollisuuksiin kuuluu suorittaa viraston 

johdon työnjohto- ja valvontaoikeuden puitteissa määräämät työtehtävät. 

Palkkauksen perusteet on määritelty viraston kulloinkin voimassa olevassa 

tarkentavassa virkaehtosopimuksessa. 

 

1. Viran tai virkasuhteen sijoituspaikka  

Virkamiehen sijoituspaikkana on […..] sijaitsevat viraston toimitilat. Virkamies voi 

myös sopia etätyöstä esimiehensä kanssa, mutta tällä ei ole vaikutusta viran tai 

virkasuhteen sijoituspaikkaan. Virkamiehellä ei ole subjektiivista oikeutta 

etätyöhön. 
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2. Noudatettava työaika 

Virkamiehen työaika määräytyy työaikalain (872/2019) ja Valtion virka- ja 

työehtojen työaikoja koskevan sopimuksen perusteella sekä viraston kulloinkin 

voimassa olevan työaikamääräyksen perusteella. Jos virkamies tekee osa-

aikatyötä, on noudatettava työaika määritelty nimityspäätöksessä taikka osa-

aikaisuuden perusteena olevassa virkavapaapäätöksessä. 

 

3. Työnantajan tarjoama koulutus 

Työnantaja mahdollistaa ja tarjoaa ammatillista osaamista lisäävää ja ylläpitävää 

tarveharkinnanmukaista koulutusta.   

 

4. Vuosiloman määräytyminen 

Virkamiehen vuosiloma määräytyy vuosilomalain (162/2005) ja Valtion virka- ja 

työehtojen vuosilomia koskevan sopimuksen perusteella. 

 

5. Irtisanomisaika tai sen määräytymisen peruste 

Irtisanomisajasta on säädetty virkamieslaissa ja irtisanomisajasta on sovittu 

kulloinkin voimassa olevissa Valtion virka- ja työehdoissa. 

 

6. Työhön sovellettava virkaehtosopimus 

Kulloinkin voimassa olevat Valtion virka- ja työehdot. 

 

7. Vakuutuslaitos, jossa työnantaja on järjestänyt virkamiehen eläketurvan tai 

vakuuttanut virkamiehen työtapaturman ja ammattitaudin varalta 

Keva vastaa valtion virkamiesten eläkkeistä. Valtiokonttori korvaa valtion 

palvelussuhteessa oleville henkilöille sattuneet työtapaturmat ja ammattitaudit.  
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8. Vähintään kuukauden kestävässä ulkomaan työssä työsopimuslain 2 luvun 4 §:n 3 

momentin 16 kohdassa tarkoitetut tiedot 

a) maa tai maat, jossa työtä tehdään, työn kesto, valuutta, jossa rahapalkka 

maksetaan, ulkomailla suoritettavat rahalliset korvaukset ja luontoisedut 

sekä työntekijän kotiuttamisen ehdot;  

b) toiseen jäsenvaltioon palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta 

työntekijöiden lähettämisestä annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivissä 96/71/EY tarkoitetulle lähetetylle työntekijälle 

palkka, johon työntekijällä on oikeus vastaanottavassa jäsenvaltiossa 

sovellettavan lainsäädännön tai yleisesti sovellettavien 

työehtosopimusten mukaisesti, tarvittaessa kaikki lähetettynä olemisesta 

maksettavat lisät sekä matka-, majoitus- ja ruokailukustannusten 

korvaamista koskevat järjestelyt sekä linkki vastaanottavan jäsenvaltion 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/67/EU palvelujen 

tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä 

työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY 

täytäntöönpanosta sekä hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden 

tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (IMI-

asetus) muuttamisesta 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulle viralliselle 

kansalliselle verkkosivustolle. 
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