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KVTES:n lomarahan vähentämistä koskeva soveltamisohje 

Kilpailukykysopimuksessa sovitusta lomarahojen vähentämisestä 30 pro-
sentilla nykyisestä tasosta lomanmääräytymisvuosien 2016–2017, 2017–
2018 ja 2018–2019 osalta on sovittu erillisessä virka- ja työehtosopimuk-
sessa. Erillinen virka- ja työehtosopimus on yleiskirjeen liitteenä 4. 

KVTES 2017–2018 sopimuskirjan IV luvun 18 § 1 momentin lomarahapro-
sentteja (6 %, 5 % ja 4 %) ei ole muutettu. 

Edellä mainittu erillinen virka- ja työehtosopimus lomanmääräytymisvuoden 
2016–2017, 2017–2018 ja 2018–2019 lomarahasta koskee vain niitä lo-
manmääräytymisvuosia, joista tässä erillisessä virka- ja työehtosopimuk-
sessa on erikseen sovittu. KVTES 2017 -sopimuskirjaan on IV luvun 
18 §:ään selvyyden vuoksi lisätty pöytäkirjamerkintä: 

”Lomaraha määräytyy tämän sopimuskauden aikana allekir-
joituspöytäkirjan ja erillisen virka- ja työehtosopimuksen mu-
kaisesti (Virka- ja työehtosopimus lomanmääräytymisvuoden 
2016–2017, 2017–2018 ja 2018–2019 lomarahasta).” 

Erillistä virka- ja työehtosopimusta sovelletaan KVTES 2017 osalta loman-
määräytymisvuosilta 2016–2017 ja 2017–2018 ansaittavaan lomarahaan. 

Erillisen virka- ja työehtosopimuksen 3 §:n mukaan: 

"Viranhaltija/ työntekijä ansaitsee jokaiselta täydeltä loman-
määräytymiskuukaudelta lomarahaa, jonka suuruus on 

1. 4,2 % kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 
IV luvun 5 §:n 2 momentin 1 kohdan tapauksissa, 

2. 3,5 % kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 
IV luvun 5 §:n 2 momentin 2 kohdan tapauksissa, 

3. 2,8 % kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 
IV luvun 5 §:n 2 momentin 3 kohdan tapauksissa, 

lomanmääräytymisvuotta seuraavan heinäkuun varsinaisesta 
kuukausipalkasta.” 

Lomanmääräytymisvuoden 2018–2019 osalta ansaittavaan lomarahaan 
sovelletaan kilpailukykysopimusta, jonka mukaan julkisen sektorin, mm. 
kuntien, lomarahoja vähennetään 30 prosentilla nykyisestä tasosta. Vä-
hennys koskee 2017–2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana 
ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja. 
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Lomanmääräytymisvuosien lomarahaprosentit:  

 KVTES 
2014–2016 

(–31.1.2017) 

LMV 2016–
2017 

(1.2.2017–) 

LMV 2017–
2018 

LMV 2018–
2019 

1. 6 % 4,2 % 4,2 % 4,2 % 

2. 5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 

3. 4 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 

 

Erillinen virka- ja työehtosopimus tulee voimaan 1.2.2017. Näin ollen, mikäli 
palvelussuhde päättyy 31.1.2017 mennessä vuosilomaetuudet määräytyvät 
31.1.2017 voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten mukaan. Lomara-
haa ei vähennetä. 

Jos palvelussuhde päättyy 1.2.2017 tai sen jälkeen, niin vuosilomaetuudet 
määräytyvät lomanmääräytymisvuodelta 2016–2017 erillisen yleiskirjeen 
liitteenä 4 olevan virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Lomanmääräyty-
misvuoden 2016–2017 lomarahaa vähennetään koko lomanmääräytymis-
vuodelta, mikäli palvelussuhde jatkuu 1.2.2017 jälkeenkin. 

Esimerkki 1: Lomanmääräytymisvuosi 2015–2016: 

– Lomaraha maksetaan kaikilta osin noudattaen KVTES 2014–2016 
mukaisia määräyksiä, maksuajankohdasta riippumatta. Lomarahaa 
ei siis vähennetä. 

Esimerkki 2: Lomanmääräytymisvuosi 2016–2017: 

– Palvelussuhde päättyy ennen 1.2.2017 (esimerkiksi 30.11.2016). Lo-
maraha maksetaan kaikilta osin noudattaen KVTES 2014–2016 mu-
kaisia määräyksiä, maksuajankohdasta riippumatta. Lomarahaa ei 
siis vähennetä. 

– Palvelussuhde päättyy 1.2.2017 tai sen jälkeen (esimerkiksi 
1.3.2017). Lomaraha maksetaan kaikilta osin (koko lomanmääräyty-
misvuoden osalta) noudattaen erillissopimuksen määräyksiä, mak-
suajankohdasta riippumatta. Lomarahaa siis vähennetään. 

– Mikäli palvelussuhde jatkuu katkeamatta 1.2.2017 tai alkaa mainitun 
päivänä tai sen jälkeen lomanmääräytymisvuodelta 2016–2017 an-
saittava lomaraha maksetaan kokonaisuudessaan (koko lomanmää-
räytymisvuoden osalta) erillissopimuksen määräysten mukaisesti vä-
hennettynä, maksuajankohdasta riippumatta. Lomarahaa siis vähen-
netään. 
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– Palvelussuhde päättyy 31.12.2016 ja jatkuu välittömästi 1.1.2017 lu-
kien siten, että palvelussuhde on voimassa vielä 1.2.2017. Koska 
palvelussuhde jatkuu katkeamatta (KVTES I luku 8 §) lomaraha mak-
setaan kaikilta osin (koko lomanmääräytymisvuoden osalta) noudat-
taen erillissopimuksen määräyksiä, riippumatta siitä minä ajankoh-
tana lomaraha maksetaan. Lomarahaa siis vähennetään. 

Esimerkki 3: Lomanmääräytymisvuosi 2017–2018:  

– Lomaraha maksetaan kaikilta osin noudattaen erillissopimuksen 
määräyksiä, riippumatta siitä minä ajankohtana lomaraha makse-
taan. Lomarahaa siis vähennetään. 

Esimerkki 4: Lomanmääräytymisvuosi 2018–2019: 

– Lomaraha maksetaan kaikilta osin noudattaen erillissopimuksen 
määräyksiä, riippumatta siitä minä ajankohtana lomaraha makse-
taan. Lomarahaa siis vähennetään. 


