
Esimerkki 1. Siirtyminen kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön

Työntekijän kuukausipalkka on 2.272 euroa. Työntekijä siirtyy osa-aikaeläkkeelle 
1.9.2016 tehden 60%:n työaikaa. 

– Palkka 1.4.2016 – 30.8.2016 = 2.272 €/kk
– Palkka 1.9.2016 alkaen = 1.363 €/kk

1.4.2016 - 31.3.2017 lomaa kertyy c-taulukon mukaan 38 päivää. 

Vanhan järjestelmän mukaan laskennallinen lomapalkka osa-aikapalkalla olisi 38 
päivältä noin 2.466 €. 

Uudella prosenttiperusteisella laskentasäännöllä 2017 vuosilomapalkka on suunnilleen 
seuraava:

– Lomanmääräytymisvuoden työssäoloajalta maksettu palkka on noin 17.569€ 
(vuoden ansioista on vähennetty mm. lomapalkka 7,5 viikolta). 
Työssäoloajalta maksetusta palkasta 16 %:n lomapalkka on noin 2.811 €.

Erotus entiseen laskentatapaan on noin 345 €.
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Esimerkki 2. Siirtyminen osa-aikatyöstä 
kokoaikatyöhön

Työntekijän kuukausipalkka on 2.800 euroa. Työntekijä siirtyy osittaiselta 
hoitovapaalta 80%:n työajasta kokoaikatyöhön 1.1.2017.

– Palkka 1.4.2016 – 31.12.2016 = 2.240 €/kk
– Palkka 1.1.2017 – 31.3.2017 = 2.800€/kk

1.4.2016 - 31.3.2017 lomaa kertyy b-taulukon mukaa 30 päivää. 

Laskennallinen lomapalkka vanhalla säännöllä kokoaikaisen palkalla 30 päivältä 
on noin 4.000 €.

Työssäolon ajalta maksettu palkka on noin 25.226 €. Siitä 13 %:n mukaan laskettu 
lomapalkka on noin 3.279 €. 

Erotus entiseen laskentatapaan on noin -721 €.



Esimerkki 3. Prosenttiperusteisen 
vuosilomakorvauksen laskeminen

Työntekijän kuukausipalkka on 5.381,76 €. 

Työntekijä on ollut osa-aikaeläkkeellä 1.10.2015  alkaen tehden 60 % työaikaa. 

Työntekijä on 1.8.2016 – 31.1.2017  tehnyt 30 % työaikaa ja jäänyt eläkkeelle 1.2.2016 alkaen. 

1.4.2016- 31.3.2017  työntekijälle kertyy lomaa c-taulukon mukaan 30 päivää. 

Työntekijä on kesä- ja heinäkuussa 2016  pitänyt kaikki edellisenä lomanmääräytymisvuonna kertyneet 38 

lomapäivää.

– Palkka 1.4.2016 – 31.7.2016 = 3.229,06 €/kk

– Palkka 1.8.2016 – 31.1.2017 = 1.614,53 €/kk

Lomakorvaus työsuhteen päättyessä lasketaan prosenttiperusteisella laskentasäännöllä. Lomakorvaus 

lasketaan yksinkertaistettuna seuraavasti:

– Lomakorvaus lasketaan prosenttiperusteisesti vain työssäoloajan ansiosta. Esimerkissä 

työssäoloajan ansio on noin 16.760 €. 

– Henkilön lomakorvaus on 16 % lomanmääräytymisvuoden työssäoloajan ansiosta. Yhteensä 

lomakorvaus on siten noin 2.682 €. 



Esimerkki 4. Yksittäisen lomapäivän lomapalkka

Työntekijän kuukausipalkka on 3.870 €. Työntekijä siirtyy osittaiselta (80 %) 
hoitovapaalta kokoaikatyöhön 1.1.2017. 

– Palkka 1.4.2016 – 31.12.2016 = 3 096 €/kk
– Palkka 1.1.2017 – 31.3.2017 = 3 870 €/kk

Työntekijälle kertyy lomanmääräytymisvuonna 1.4.2016 - 31.3.2017 lomaa b-
taulukon mukaan 30 päivää. Hän on pitänyt kaikki edellisen 
lomanmääräytymisvuoden aikana kertyneet 30 päivää ajalla 2.5. - 30.9.2016. 
Työnantaja ja työntekijä sopivat, että työntekijä pitää toukokuussa 2017 kaksi 
viikkoa lomaa.

Jatkuu...



Esimerkki 4. jatkuu

Lomapalkka ja toukokuun 2017 kuukausipalkka lasketaan yksinkertaistettuna 
seuraavasti:

– Lomanmääräytymisvuoden 1.4.2016 - 31.3.2017 työssäoloajan ansio on 
noin 35.050 €. 

– Henkilön lomapalkka on 13 % lomanmääräytymisvuoden työssäoloajan 
ansiosta ~ 4.557 €. 

– Toukokuussa 2017 työntekijä pitää 10 lomapäivää. Lomapalkka näiltä 
päiviltä on noin 4557 € / 30 × 10= 1.520 €. 

Toukokuussa muulta kuin loma-ajalta työtekijälle maksetaan osakuukauden 
palkka. 

Kuukausipalkasta 3.870 € vähennetään 10 päivän palkka käyttäen jakajana 21 
yhteensä noin 1.842 €. 
Toukokuussa työntekijälle maksetaan lomapalkkaa 1.520 € ja palkkaa 3.870 € -
1.842 €, yhteensä 3.548 €.


