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1. Vuosilomamääräysten soveltaminen  

Vuosilomalakia ja yksityisen opetusalan työehtosopimuksen vuosilomamääräyksiä 
sovelletaan vuosilomajärjestelmän piiriin kuuluviin työntekijöihin, joita ovat 
hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö kokonaisuudessaan, kokonaistyöajassa oleva 
opetushenkilöstö (oppilaitoskohtaisessa liitesopimuksessa viittaus opepalkka TES 17 
§) sekä ammattikorkeakoulujen pedagoginen henkilöstö.   

Pelkkä vuosilomalaki tulee sovellettavaksi ammattikorkeakoulujen alle 760 tuntia 
opettaviin tuntiopettajiin, kansanopistojen sekä kansalais- ja työväenopistojen 
tuntiopettajiin, urheiluopistojen tuntiopettajiin, kuva- ja monitaiteellisten koulujen 
tuntiopettajiin. Lisäksi kansanopistojen sekä kansalais- ja työväenopistojen, 
urheiluopistojen ja kuva- ja monitaiteellisten koulujen tuntiopettajille maksetaan 
lomaraha liitekohtaisten määräysten mukaisesti.  

Vuosilomajärjestelmän (vuosilomalaki ja työehtosopimuksen vuosilomamääräykset) 

soveltamisalan ulkopuolella jäävät siten opetusvelvollisuus- ja 
vuosityöaikajärjestelmien piiriin kuuluva opetushenkilöstö.    

  

2. Vuosiloman antaminen  

Vuosiloman pituus määräytyy työehtosopimuksen 3 luvun 3 §:ssä olevan kolmen 
taulukon perusteella. Sovellettava taulukko määräytyy työntekijän työsuhteen ja 
palvelusajan keston perusteella.   Vuosiloma tulee antaa laissa määrättyinä aikoina. 
Loma on pyrittävä antamaan yhdenjaksoisena, ellei työntekijän kanssa toisin sovita.   

Kesäloma voidaan sijoittaa lomakaudelle eli 2.5. – 30.9. väliselle ajanjaksolle. 
Kesälomasta 20 päivää on annettava yhdenjaksoisena, ellei loman jakaminen töiden 
käynnissä pitämiseksi ole välttämätöntä. Kesäloma voidaan jakaa lyhyempiin osiin 
myös työntekijän kanssa yhteisesti sopimalla. Työntekijälle on kuitenkin annettava 
vähintään kahden viikon yhdenjaksoinen loma 1.1.2018 – 30.4.2019 välisenä aikana.   

Talviloma (1 viikko) annetaan 1.10 – 30.4. välisenä aikana. Talviloma voidaan jakaa 
vain, jos siitä sovitaan työntekijän kanssa. Loput vuosilomapäivät voidaan antaa joko 
kesälomakautena tai talvilomakautena. Näin ollen työehtosopimuksen a-taulukossa 
kesälomakaudella voidaan määrätä pidettäväksi lomaa 20 päivää, b-taulukossa 20-
25 päivää ja c-taulukossa 20-33 päivää.   

Työnantaja määrää vuosiloman ajankohdan töiden järjestelyt huomioiden kuultuaan 
työntekijöitä. Kuuleminen tarkoittaa, että työntekijöille annetaan mahdollisuus 
esittää mielipiteensä lomansa ajankohdasta (esim. työntekijä merkitsee 
lomatoiveensa lomalistaan). Työntekijöiden mielipiteet loman ajankohdasta on 
pyrittävä ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan.   

Vuosilomien sijoittelussa on hyvä muistaa työntekijöiden tasapuolisen kohtelun 
vaatimus. Tasapuolisuudesta poikkeamiselle (esim. jotkut työntekijät saavat aina 
lomansa heinäkuussa ja toiset eivät) tulee olla asiallinen peruste, joka voi olla esim. 
työntekijän tehtävään tai muuhun työpaikan toimintaan liittyvä syy.  

Vuosiloman ajankohta on ilmoitettava työntekijälle vähintään yhden kuukauden 
ilmoitusaikaa noudattaen. Jos tämä ei ole mahdollista, loman ajankohdasta voidaan 
ilmoittaa myöhemmin, kuitenkin viimeistään kahta viikkoa ennen loman alkamista. 
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Kuukauden ilmoitusaika on ehdoton pääsääntö ja siitä voidaan poiketa vain, kun 
tosiasialliset syyt niin vaativat. Syiden tulee liittyä työnantajan tuotanto- tai 
palvelutoiminnan järjestämiseen ja sen vaikutuksiin työntekijöiden lomien 
sijoitteluun. Työntekijän kanssa sopimalla loma voidaan aloittaa nopeamminkin. 
Työkyvyttömyyden vuoksi (ks. kohta 4) siirretyn vuosiloman osalta ilmoitus tulee 
kuitenkin antaa kaksi viikkoa, tai jos se ei ole edellä mainituin tavoin mahdollista, 
vähintään viikkoa ennen loman alkamista.  

Työnantajan ilmoitus loman ajankohdasta sitoo työnantajaa. Työnantaja ei voi 
yksipuolisesti muuttaa ilmoitustaan loman ajankohdasta, vaikka kuukauden 
määräaika ei olisikaan vielä täyttynyt. Ilmoituksen sitovuus koskee vahvistettua 
ilmoitusta, ei alustavia esityksiä tai ennakkoilmoitusta. Sitovan ilmoituksen tai 
työntekijän kanssa sovitun loma-ajankohdan muuttaminen voi tapahtua vain 
työntekijän suostumuksella.   

  

3. Vuosiloman antaminen työsuhteen päättymis- ja lomautustilanteessa  

Jos työsuhde päättyy ennen kuin työntekijällä on oikeus pitää vuosilomaa, voidaan 
työntekijän kanssa sopia, että työntekijä pitää kaikki työsuhteen päättymiseen 
mennessä kertyvät lomansa ennen työsuhteen päättymistä.   

Mikäli työntekijän työsuhde päättyy siten, että kesälomakausi (2.5. – 30.9.) ajoittuu 
työntekijän irtisanomisajalle, voidaan edelliseltä lomanmääräytymisvuodelta 
kertynyt kesäloma määrätä pidettäväksi irtisanomisaikana normaalia ilmoitusaikaa 
noudattaen. Mikäli irtisanomisaika ajoittuu kesälomakauden jälkeen, voidaan 
edelliseltä lomanmääräytymisvuodelta kertyneet ja pitämättä olevat lomapäivät 
määrätä pidettäväksi irtisanomisaikana normaalia ilmoitusaikaa noudattaen.   

Mikäli työntekijällä on aiemmilta lomanmääräytymisvuosilta pitämättömiä 
vuosilomapäiviä (muita kuin säästövapaita), voidaan nämä lomapäivät määrätä 
pidettäväksi irtisanomisaikana normaalia ilmoitusaikaa noudattaen.   

Myös työsuhteen päättymishetkellä kuluvan lomanmääräytymisvuoden aikana 
ansaitut lomat voidaan sopia pidettäväksi ennen työsuhteen päättymistä. Työnantaja 
ei voi määrätä yksipuolisesti kuluvan lomanmääräytymisvuoden lomapäiviä 
pidettäväksi, vaan siitä on sovittava työntekijän kanssa. Mikäli kuluvan 
lomanmääräytymisvuoden lomia ei sovita pidettäväksi ennen työsuhteen 
päättymistä, maksetaan niiden osalta lomakorvaus lopputilin yhteydessä.  

Mikäli työntekijä vapautetaan työntekovelvoitteesta irtisanomisajaksi, on 
mahdollisen vuosiloman ajankohta määriteltävä viimeistään samalla, kun 
työntekijälle ilmoitetaan tai kun työntekijän kanssa sovitaan työstä vapautuksesta. 
Työnantaja ja työntekijä voivat sopia, että työntekijä vapautetaan 
työntekovelvoitteesta siltä osin kuin vuosilomat eivät kata irtisanomisaikaa. Tällöin 
ei ole merkitystä sillä, minkä lomanmääräytymisvuoden lomasta on kyse.  
Vuosilomaa ei voi määrätä irtisanomisajalle, mikäli työntekijälle on jo ilmoitettu 
työstä vapautuksesta.   

Vuosiloman voi määrätä myös lomautusajalle. Vuosiloman ajalta työntekijälle 
maksetaan normaali vuosilomapalkka. Vuosilomasta ilmoitettaessa on hyvä samalla 
ilmoittaa, että lomautus jatkuu vuosiloman jälkeen alkuperäisen ilmoituksen 
mukaisesti.   
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4. Vuosiloman siirtäminen työkyvyttömyyden vuoksi  

Työehtosopimuksen 1.3.2018 voimaan tulleen muutoksen myötä työntekijällä on 
oikeus siirtää vuosilomansa myöhempään ajankohtaan, jos hän on vuosilomansa tai 
säästövapaan alkaessa tai sen aikana sairauden, synnytyksen tai tapaturman johdosta 
työkyvytön. Siirto-oikeus koskee työkyvyttömyysajalle sijoittuvia vuosiloma- tai 
säästövapaapäiviä, mikäli työntekijä pyytää siirtoa ilman aiheetonta viivytystä ja 
mikäli mahdollista ennen loman alkua. Siirto-oikeus koskee myös aikaisempien 
lomavuosien lomia. Työehtosopimuksen muutoksen myötä työntekijällä on oikeus 
siirtää lomansa ilman omavastuuaikaa myös loman aikana. Aiemmin voimassa ollut 
viiden päivän omavastuuaika tilanteessa, jossa loma on jo alkanut, poistuu.  

Työntekijällä on edelleen vastaava oikeus vuosiloman tai säästövapaan siirtämiseen 
myös, jos tiedetään, että työntekijä joutuu lomansa aikana sellaiseen sairaanhoitoon 
tai muuhun siihen rinnastettavaan hoitoon, jonka aikana hän on työkyvytön. 

Siirto-oikeuden edellytyksenä on, että työntekijä nimenomaisesti pyytää loman 
siirtoa ilman aiheetonta viivytystä ja esittää lääkärintodistuksen tai muun 
työnantajan määrittelemän vastaavan luotettavan selvityksen työkyvyttömyydestään.  
  

Työntekijä vastaa lähtökohtaisesti lääkärintodistuksen hankkimisesta 
aiheutuneista kustannuksista. Kaikissa lääkärintodistuksissa, myös ulkomailla 
annetuissa, on oltava diagnoosi ja ICD-10 -koodi sekä työkyvyttömyysaika. 
Työnantajan on hyväksyttävä myös toisessa EU:n jäsenvaltiossa annettu 
lääkärintodistus, jos se muutoin täyttää lääkärintodistukselle asetetut 
edellytykset. Jos lääkärintodistus on annettu muussa kuin EU:n jäsenvaltiossa, 
tulee työntekijän huolehtia siitä, että lääkärintodistus täyttää sille asetetut 
sisältövaatimukset ja tarvittaessa kustannuksellaan käännättää lääkärintodistus.  
  

Siirtoon oikeuttaa sellainen työkyvyttömyys, joka on sairausajan palkanmaksun 
edellytyksenä.   
   
Työnantajan on hyvä laatia selkeät ohjeet työntekijöille siitä, miten 
työkyvyttömyydestä vuosiloman aikana on ilmoitettava työnantajalle. Työnantaja voi 
edellyttää, että vuosiloman aikana sattuvasta työkyvyttömyydestä on oltava 
lääkärintodistus heti ensimmäisestä työkyvyttömyyspäivästä alkaen, vaikka muissa 
tapauksissa työntekijä saisi olla ensimmäiset päivät poissa oman ilmoituksen 
perusteella. Samoin on syytä muistuttaa työntekijää säilyttämään todistukset 
työkyvyttömyydestä mahdollista siirtopyyntöään varten.   
  
Työkyvyttömyyden päätyttyä vuosiloma jatkuu ja päättyy alkuperäisen ilmoituksen 
mukaisesti.  
  
Jos työntekijä tulee työkyvyttömäksi vuosilomansa aikana tai sitä ennen eikä pyydä 
vuosiloman siirtämistä, maksetaan sairausvakuutuslain mukainen päiväraha 
vuosiloman ajalta työntekijälle.  
  
Työntekijällä on oikeus siirtää myös työkyvyttömyyden alle jäävät lomarahavapaat, 
työaikapankkivapaat ja vapaaksi muunnettu ylityö. Lomarahavapaan ja 
työaikapankkivapaan osalta vapaa muuttuu sairauspoissaoloksi työkyvyttömyyden 
toteamispäivää seuraavan kalenteripäivän alusta lukien. Ylityövapaa muuttuu 
sairauspoissaoloksi ensimmäisestä työkyvyttömyyspäivästä alkaen ja työnantaja voi 
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siirtää sen pidettäväksi myöhemmin tai maksaa rahana. Sen sijaan esimerkiksi 
palkattomat vapaat, työajantasausvapaat ja vastaavat eivät ole siirtokelpoisia.   
  
Työkyvyttömyyden vuoksi siirretty kesäloma on annettava ensisijaisesti lomakauden 
loppuun mennessä ja jos se ei ole mahdollista, ko. kalenterivuoden loppuun mennessä.  
Siirretty talviloma on annettava ennen seuraavan lomakauden alkua ja jos se ei ole 
mahdollista, seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä. Mikäli työntekijän 
työkyvyttömyys jatkuu niin pitkään, ettei lomaa ole mahdollista antaa edellä kerrotulla 
tavalla, saadaan pitämättä jäänyt vuosiloma korvata lomakorvauksella.   

 
Työnantajan on ilmoitettava työkyvyttömyyden vuoksi siirretyn vuosiloman ajankohta 
kahta viikkoa, tai jos tämä ei ole mahdollista, viimeistään viikkoa ennen loman 
alkamista.   
  
  
  

5. Työssäolon veroinen aika äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan ajalta  
  

Vuosilomalakia on muutettu 1.4.2016 alkaen siten, että vuosilomaan oikeuttavina 
työssäolopäivien veroisina päivinä (VLL 7 §:n 2 momentin 1 kohta) pidetään 14 päivän 
ansaintasääntöä sovellettaessa kutakin synnytyskertaa tai adoptiota kohden yhteensä 
enintään 156 äitiys- ja vanhempainvapaapäivää ja vastaavasti 156 isyys- ja 
vanhempainvapaapäivää.   
  
Sekä äitiys- ja vanhempainvapaan ajalta että isyys- ja vanhempainvapaan ajalta otetaan 
huomioon 156 arkipäivää vuosilomaa kerryttävinä työssäolonveroisina päivinä.  

• Äitiysvapaan ajalta vuosilomaa voi kertyä 105 arkipäivältä, jonka lisäksi 
vuosilomaa voi kertyä vielä 51 vanhempainvapaapäivältä.   

• Vastaavasti isälle vuosilomaa voi kertyä isyysvapaan ajalta 54 arkipäivältä ja 
sen lisäksi 102 vanhempainvapaapäivältä.  
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• Adoptiovanhemmalle vuosilomaa voi kertyä 156 vanhempainvapaapäivältä.   

Työssäolon veroisia päiviä laskettaessa huomioidaan kaikki em. perhevapaajaksoihin 
sisältyvät arkipäivät maanantaista lauantaihin lukuun ottamatta arkipyhiä.   

35 tunnin ansaintasääntöä sovellettaessa 156 arkipäivää vastaa 182 kalenteripäivää.   

Työssäolonveroisten päivien seuranta ei perustu lomanmääräytymisvuoteen, vaan 
koskee sekä äidin että isän osalta yhtä synnytys- ja tai adoptiokertaa. 
Vuosilomakirjanpidossa on seurattava äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaapäivien 
sijoittumista lomanmääräytymisvuosille. Erityisesti isän pitämät perhevapaat voivat 
jaksottua jopa kolmelle eri lomanmääräytymisvuodelle.   

Lainmuutosta sovelletaan niihin äitiys- ja vanhempainvapaapäiviin tai vastaavasti 
isyys- ja vanhempainvapaapäiviin, jotka on pidetty lain voimaantulon jälkeen 
edellyttäen, että kyseisen lapsen hoitamiseksi pidetty ensimmäinen perhevapaajakso 
on pidetty 1.4.2016 tai sen jälkeen. Vuosilomaa kertyy näin ollen vanhan lain 
mukaisesti, jos äitiysvapaa on alkanut ennen 1.4.2016. Tällöin myös vanhempain- ja 
isyysvapaanajalta kertyvät lomat lasketaan vanhan lain mukaan, vaikka ne olisi pidetty 
1.4.2016 jälkeen.   

Vuosilomalain muutoksen vuoksi myös sairausvakuutuslakia on muutettu. Edellä 
mainitun vuosilomalain muutoksen johdosta työnantajan oikeutta sairausvakuutuslain 
14 luvun 1 §:n mukaiseen erityisäitiys-, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ajalta 
ansaitun vuosiloman osalta maksettavaan korvaukseen on pienennetty. Työntekijän 
äitiys- ja vanhempainvapaan ja vastaavasti isyys- ja vanhempainvapaan ajalta 
työnantajalla on jatkossa oikeus hakea Kelalta korvausta vuosilomakustannuksista 
enintään 156 arkipäivän / 182 kalenteripäivän osalta.  

  
6. Vuosilomapalkan laskeminen kun työaika ja palkka muuttuvat 

lomanmääräytymisvuoden aikana  

Työehtosopimuksen 3 luvun 7 §:n mukaan kuukausipalkkaisen työntekijän 
vuosilomapalkka määräytyy vuosilomalain 12 §:n mukaan silloin, kun työntekijän 
työaika ja vastaavasti palkka ovat muuttuneet lomanmääräytymisvuoden aikana ja 
muutos on kestänyt yhteensä vähintään yhden kalenterikuukauden tai yhdessä tai 
useammassa osassa 30 kalenteripäivää.   

Tässä tarkoitettuja työajan ja palkan muutoksia ovat esimerkiksi   

• siirtyminen täydestä työajasta osa-aikatyöhön tai toisin päin,  
• osittainen varhennettu vanhuuseläke 
• osittainen hoitovapaa,   
• osittainen vanhempainvapaa,   
• kokoaikaiselta vanhempainvapaalta / hoitovapaalta siirtyminen osa-

aikatyöhön ja   

• osa-aikainen sairausloma.  

Työajan ja palkan muutokseksi katsotaan myös muutokset osa-aikatyön määrässä. 
Työajan ja palkan muutokseksi ei katsota lomautuksia (ei osalomautustakaan).  

Prosenttiperusteinen lomapalkka on yksityisen opetusalan työehtosopimuksen 13 §:n   

• a-taulukkoon kuuluville 9,   
• b-taulukkoon kuuluville 13 ja   
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• c-taulukkoon kuuluville 16 prosenttia lomanmääräytymisvuoden aikana 

työssäolon ajalta maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta.  

  

Prosenttiperusteisen vuosilomapalkan laskeminen  

Prosenttiperusteinen vuosilomapalkka lasketaan vuosilomalain 12 §:n mukaisesti 
työssäoloajan palkasta, sisältäen maksetut sunnuntaityökorotukset ja työaikalisät. 
Laskentapohjaan ei siten oteta mukaan esimerkiksi lomapalkkaa, lomarahaa, 
luottamusmieskorvausta, arkipyhäkorvausta, hälytysrahaa ja varallaolokorvausta, 
eikä hätätyöstä ja lain tai sopimuksen mukaisesta ylityöstä maksettavaa korotusta.  

Jos työntekijä on lomanmääräytymisvuoden aikana ollut estynyt tekemästä työtä 
vuosilomalain 7 §:n 2 momentin 1―4 tai 7 kohdassa tarkoitetusta syystä (muun 
muassa äitiys-, isyys-, erityisäitiys- ja vanhempainvapaa, sairaus, tapaturma, 
ammattitauti tai lomautus), vuosilomapalkan perusteena olevaan palkkaan lisätään 
laskennallisesti poissaoloajalta saamatta jäänyt palkka enintään vuosilomalain 7 §:n 
3 momentissa säädetyltä ajalta.   

Laskentaesimerkkejä löydät jäsentiedotteen laskentaesimerkkilinkistä, esimerkit 1 ja 
2.  

Jos kuukausipalkkaisen työntekijän työaika ja palkka muuttuvat vasta 
lomanmääräytymisvuoden jälkeen, mutta ennen loman pitämistä, maksetaan 
työntekijälle loma-ajalta palkkaa päättyneen lomanmääräytymisvuoden eli 
ansaintavuoden kuukausipalkan mukaan. Lomapalkka maksetaan tällöin viimeisen 
ennen työaikamuutosta työntekijälle maksetun kuukausipalkan mukaisesti, lisättynä 
prosentuaalisilla työaikakorvauksilla (ks. TES 3 luku 7 § ).   

  

Prosenttiperusteinen vuosilomakorvaus  

Työehtosopimuksen 3 luvun 9 §:n mukaan:  

Kuukausipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkan määräytyessä 7 §:n 

prosenttiperusteisen laskennan mukaan, vuosilomakorvaus vuosilomapäivää kohti 

on vuosilomapalkan määrä jaettuna lomanmääräytymisvuonna ansaittujen 

lomapäivien lukumäärällä.  

Vastaavaa laskentatapaa käytetään silloin, kun lasketaan yksittäisen lomapäivän 
lomapalkkaa.   

Laskentaesimerkkejä löydät jäsentiedotteen laskentaesimerkkilinkistä, esimerkit 3 ja  
4.  

  

7. Säästövapaa   

Säästövapaajärjestelmä perustuu sekä vuosilomalakiin (27 §) että työehtosopimukseen 
(3 luku 15 §). Vuosilomalain mukaan työntekijällä on oikeus säästää 24 päivää ylittävä 
osa lomastaan, jos siitä ei aiheudu työpaikan tuotanto- ja palvelutoiminnalle vakavaa 
haittaa. Tämä tarkoittaa opetusalalla sitä, että työntekijällä on oikeus säästää 5 päivää 
siltä osin kuin hänen lomaoikeutensa ylittää 20 päivää (jos siis lomaoikeus on 23 
päivää, olisi oikeus säästää lomaa vastaavasti 3 päivää).    
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Työehtosopimuksella säästömahdollisuutta on laajennettu olennaisesti, edellyttäen 
että työnantaja ja työntekijä pääsevät asiasta sopimukseen. Työehtosopimuksen (3 
luku 15 §) mukaan sopimus on tehtävä kirjallisesti ja siinä todeta säästettävien päivien 
enimmäislukumäärä sekä milloin säästövapaa viimeistään on pidettävä. Sopimus 
voidaan solmia kuitenkin enintään 5 vuodeksi.   

Säästövapaaksi voidaan työehtosopimuksen mukaan siirtää 15 päivää ylittävä osuus 3 
§:n mukaan määräytyvästä vuosilomasta seuraavasti:  

- a- kohdan osalta enintään 5 päivää   

- b- kohdan osalta enintään 10 päivää ja   

- c- kohdan osalta enintään 15 päivää  

Lomapäivien siirtämisestä säästövapaaksi on sovittava viimeistään, kun 
toimihenkilölle varataan tilaisuus esittää mielipiteensä lomansa ajankohdasta.  

Säästövapaat pidetään erikseen sovittavana ajankohtana. Jollei säästövapaan 
ajankohdasta voida sopia, on työntekijän ilmoitettava säästövapaan pitämisestä 
viimeistään neljä kuukautta ennen sen alkamispäivää. Säästövapaa annetaan täysinä 
päivinä, ellei muusta sovita.    

Sopimalla  säästövapaa  voidaan  kokonaan  tai  osittain 
 yhdistää työaikapankkivapaaseen.  

Työsuhteen päättyessä pitämättä jäänyt säästövapaa korvataan kuten lomakorvaus. 
Samoin työntekijällä on oikeus vastaavaan lomakorvaukseen, mikäli työsuhde muuttuu 
osa-aikaiseksi tai työntekijä lomautetaan toistaiseksi.   

8. Lomaraha  

Lomaraha perustuu aina työehtosopimukseen (Yksityisen opetusalan työehtosopimus 
3 luvun 14 §). Työehtosopimuksen lomarahaa koskevaa määräystä (3 luku 14 §) ei 
sovelleta kuitenkaan sivutoimisiin tuntiopettajiin eikä vuosityöajassa olevien 
kansanopistojen, urheiluopistojen ja ammattikorkeakoulujen opetushenkilöstöön. Sen 
sijaan kansanopistojen sekä kansalais- ja työväen opistojen, urheiluopistojen ja kuva- 
ja monitaiteellisten koulujen tuntiopettajille maksetaan lomaraha liitekohtaisten 
määräysten mukaisesti.  

Kuukausipalkkaisen toimihenkilön lomaraha on 4, 5 tai 6 prosenttia, loman pituudesta 
(TES 3 luvun 3 §:n 1 a-, 1b- ja 1c -kohdat) riippuen, lomarahan maksukuukautta 
edeltävän kuukauden kuukausipalkasta (myös työsuhteen päättyessä) kerrottuna 
täysien lomanmääräytymiskuukausien lukumäärällä.   

Esimerkki: Työntekijän kuukausipalkka on 3 000 € ja häneen sovelletaan 3 
luvun 3 §:n 1c-taulukkoa (lomaoikeus enintään 38 päivää). Jos täysiä 
lomanmääräytymiskuukausia on 12, lasketaan lomaraha seuraavasti: 0,06 × 3 
000 € × 12 = 2 160 €.  

Muissa  palkkausmuodoissa  työntekijän  lomaraha  on  50 
 prosenttia  hänen vuosilomapalkastaan.  

Lomaraha maksetaan heinäkuun palkan yhteydessä.  
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Työsuhteen päättyessä työntekijällä ei ole oikeutta lomarahaan, jos työsuhde on 
kestänyt yhtäjaksoisesti vähemmän kuin neljä kuukautta tai työntekijä on jättänyt 
irtisanomisajan noudattamatta tai purkanut määräaikaisen työsuhteen.  

Lomaraha voidaan sopimalla vaihtaa vapaaksi paikallisesti sopimalla, 
työehtosopimuksen paikallista sopimista koskevia määräyksiä ja erillistä 
soveltamisohjetta noudattaen.  

Vapaan pituus määräytyy siten, että jokaista vapaaksi vaihdettua työpäivää kohden 
lomarahaa vähennetään 4 % laskettuna kuukausipalkasta   

Vapaaksi voidaan vaihtaa enintään, loman pituudesta (TES  3 luvun 3 §:n 
1a-c-  kohdat) riippuen   a-taulukon osalta 12 työpäivää, b-taulukon osalta 
15 työpäivää ja c-taulukon osalta 18 työpäivää.  

Esimerkki: Työntekijän kuukausipalkka on 3 000 € ja häneen sovelletaan b- 
taulukkoa (lomaoikeus enintään 30 päivää) Jos täysiä 
lomanmääräytymiskuukausia on 12, saadaan lomarahan määrä seuraavasti 
0,05 × 3 000€ × 12 = 1 800 €. Jos vapaaksi vaihdetaan 5 työpäivää, 
vähennetään maksettavaa lomarahaa 0,04 × 5 × 3 000€ = 600 €.   

  

9. Peräkkäiset määräaikaiset työsopimukset ja vuosilomaetuudet  

Määräaikaisen työsuhteen päättyessä tulee vuosilomalain 17 §:n mukaan maksaa aina 
lomakorvaus. Edellisen työsopimuksen aikana ansaittu vuosiloma siirtyy uuden 
työsopimuksen kestoaikana pidettäväksi vain, jos siitä sovitaan vuosilomalain 18 §:n 
mukaisesti kirjallisesti työnantajan ja työntekijän välillä.   

Uuteen määräaikaiseen työsuhteeseen siirtyvät tällöin sekä oikeus lomaan että 
lomapalkkaan edellisen määräaikaisen työsopimuksen kestoaikana ansaitulla tavalla. 
Tämän vuoksi peräkkäiset määräaikaiset työsopimukset, joiden aikana työntekijän 
työaika ja palkka ovat erilaiset, eivät johda prosenttiperusteiseen vuosilomapalkan 
laskentaan vaan siirtyvien vuosilomapäivien vuosilomapalkka lasketaan tällöin kunkin 
määräaikaisen työsopimuksen keston ajalta erikseen.  

  

  

  


