
 

 

 

 

Yhdistystiedote  

määräaikaisuuksista    27.5.2014 

 

 

OPETUSVELVOLLISUUSTYÖAJASSA OLEVAN OPETTAJAN PALK-

KAAMINEN LUKUVUOTTA (1.8.-31.7.) LYHEMMÄKSI AJAKSI 

 

Kuntien säästötoimet eivät saa johtaa määräaikaisten palvelussuhteen 
ehtojen heikentämiseen ja määräaikaisuudelle tulee aina olla lain mu-
kainen peruste (tulee olla aina kirjattuna viranhoitomääräyksessä) 

Lainmukaisia perusteita määräaikaisuudelle on mm.: 

 viranhaltijan oma pyyntö 
 kelpoisuuden puuttuminen 
 määräajaksi ottamisesta on erikseen säädetty 
 tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien 

hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava kunnan toimintaan liittyvä määrä-
aikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii. 
 

Esim. palveluverkkoselvitys/organisaatiomuutos ei ole lain mukainen peruste mää-

räaikaisuudelle, mikäli muutos ei ole vireillä jo tehdyn päätöksen perusteella. 

 

Työnantaja ei saa palkata epäpätevää henkilöä opettajaksi yli kuuden kuukauden 

(ammatillisessa koulutuksessa yli vuoden) mittaiseen palvelussuhteeseen ilman, et-

tä on ensin selvitetty, onko kelpoisuusvaatimukset täyttäviä henkilöitä saatavilla. 

 

 
Saman työmäärän tehnyttä määräaikaista opettajaa ei saa määräaikaisuuden perusteella 
asettaa epäedullisempaan asemaan viranhaltijaan nähden. Määräaikaisten syrjinnän kiel-
tää kunnallinen viranhaltijalaki (12 § 2 mom.) ja määräaikaisesta työstä annettu direktiivi 
(70/1999/EY). Määräaikaisen opettajan tulee saada palkka ja muut palvelussuhteen ehdot 
kuten toistaiseksi otettu opettajakin saa. 
  
Jos kunnissa palkataan määräaikaisiin palvelussuhteisiin opettajia perusteetta lukuvuotta 
(1.8.–31.7.) lyhemmäksi ajaksi, kyseessä on puhdas palkanleikkaus, koska opettajan työ-
määrä ei vähene.  Lukuvuoden työstä 100 prosenttia tehnyt opettaja saa n. 10 prosenttia 
vähemmän palkkaa verrattuna koko lukuvuodeksi palkattuun opettajaan.  Epäoikeuden-
mukaisen kohtelun kokeminen vähentää opettajien työmotivaatiota ja murentaa uskoa oi-
keudenmukaisen palkkauksen rakentamiseen. 
  



Määräaikaisessa palvelussuhteessa olevalle opettajalle maksetaan lomapäiväkorvaus, 
mutta korvaus ei vastaa edes yhden menetetyn kuukauden palkkaa.  Palvelussuhteen ly-
hempi kesto pienentää myös lomarahan määrää. 
  
Jos uuden määräaikaisen opettajan palvelussuhde aloitetaan vasta ensimmäisestä koulu-

päivästä (esim. 7.8.) lähtien, opettajan palvelussuhteen ehdot heikkenevät muiltakin osin 

kuin palkan osalta.  Myöhemmin alkanut palvelussuhde siirtää opettajan oikeutta saada 

palkallista äitiysvapaata 72 kalenteripäivää tai sairausajan palkkaa 60 kalenteripäivän 

osalta.  Edellytyksenä sairausajan palkan saamiselle on, että palvelussuhde on välittömäs-

ti ennen sairausloman alkua jatkunut vähintään 60 kalenteripäivää.  Jos palvelussuhde ei 

ole jatkunut em. aikaa ennen sairausloman alkua, opettajalla on oikeus saada palkkaa 

vain 14 kalenteripäivän ajalta.  

 
Perhevapaalle jäävän opettajan tulee olla palvelussuhteessa ennen perhevapaalle siirty-
mistään vähintään 2 kk, jotta hänellä olisi oikeus palkalliseen, 72 kalenteripäivän äitiysva-
paajaksoon.  
 
Edellisellä lukuvuodella työssä olleen opettajan asema ei heikkene näiltä osin, jos palve-

lussuhde katkaistaan kesäkeskeytyksen ajalle, vaan hänen palvelussuhteensa katsotaan 

yhdenjaksoiseksi (OVTES osio A 38 § 2 mom. ja 40 § 2 mom.).  Siten opettaja on oikeutet-

tu täyteen sairausajan palkkaan sekä palkalliseen äitiysvapaajaksoon uuden palvelussuh-

teen alusta lukien. 

Seuraamukset laittomasta määräaikaisuudesta 

Hallinto-oikeus (kuntien viranhaltijat) voi sinne osoitetun korvausvaatimuksen perusteella 
velvoittaa päätöksellään työnantajan maksamaan 6 – 24 kuukauden palkkaa vastaavan 
korvauksen perusteettomasta määräaikaiseen virkasuhteeseen ottamisesta/useista peräk-
käisistä perusteettomista määräaikaisiin virkasuhteisiin ottamisista. Vaatimus on tehtävä 6 
kuukauden kuluessa määräaikaisen viran päättymisestä. 
 

 

Tuntiopettaja ! 

 

Tuntiopettaja on päätoiminen, jos hän opettaa vähintään 16 tuntia (perusopetus/lukio). Jos 

opettaja ei ole päätoiminen, hän on sivutoiminen.  Viranhaltijalle on annettava kirjallinen 

viranhoitomääräys, josta ilmenee mm. pääasialliset tehtävät tai niiden määräytymisperuste 

ja palkkauksen perusteet.  Siten pelkkä termi tuntiopettaja on informatiivisesti vajaa ja tar-

vitsee lisämääreen pää-/sivutoiminen mm. palkkauksen ja työajan määrittelemiseksi.  

 

 

Yrjö Kangas 

alueasiamies 


