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VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS LOMANMÄÄRÄYTYMISVUOSIEN 2016–2017,  
2017–2018 JA 2018–2019 LOMARAHASTA 

1 §  

1 mom. Tätä virka- ja työehtosopimusta sovelletaan  

̶ kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen, 

̶ kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen, 

̶ kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen, 

̶ kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen sekä 

̶ kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen 

  soveltamisaloihin kuuluvaan henkilöstöön. 

2 mom.  Tätä työ- ja virkaehtosopimusta sovelletaan 2 §:ssä mainituilta lomanmääräytymisvuosil-
ta ansaittuun lomarahaan siitä riippumatta, mitä lomarahasta määrätään 1 momentissa 
mainituissa virka- ja työehtosopimuksissa. 

2 §  

1 mom. Tätä työ- ja virkaehtosopimusta sovelletaan lomanmääräytymisvuosilta  
  2016–2017 ja 2017–2018 ansaittavaan lomarahaan. 

2 mom.  Lomanmääräytymisvuoden 2018–2019 osalta ansaittavaan lomarahaan sovelletaan 
kilpailukykysopimusta, jonka mukaan julkisen sektorin (valtion, kunnan, kirkon, Kelan, 
Kevan ja Suomen Pankin) lomarahoja vähennetään 30 prosentilla nykyisestä tasosta. 
Vähennys koskee 2017–2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuihin 
vuosilomiin liittyviä lomarahoja. 

3 §  Viranhaltija/työntekijä ansaitsee jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta 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. 

4 §  Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen 55 §:n 2 momentissa vuosiloma-
palkka lasketaan edellä 2 §:ssä tarkoitettujen lomanmääräytymisvuosien vuosiloman osalta 
kertomalla TTES:n 35 § 1 momentin mukaan laskettu keskituntiansio luvulla 1,35 sekä 55 §:n 
5 momentin 2 kappaleessa ja 6 momentin 2 kappaleessa tarkoitetussa tilanteessa luvulla 0,35. 
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Soveltamisohje 

Tämän pykälän määräyksiä sovelletaan tuntipalkkaisen henkilöstön työehto-
sopimuksen vuosilomapalkan laskemiseen riippumatta siitä, milloin 2 §:ssä 
tarkoitetuilta lomanmääräytymisvuosilta ansaittu vuosiloma pidetään. 

 5 §  Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen liitteiden 11 (Lasten ja nuorten 
taidekoulu, 10 § 3 mom.), 12 (Kansalaisopisto, 16 §) sekä 13 (Kansanopisto, 13 §) tuntiopetta-
jien lomaraha määräytyy (lomarahan edellytysten täyttyessä) seuraavasti: 

 
6 §  Tämä sopimus koskee myös lomakorvauksen yhteydessä maksettavaa lomarahaa. 

7 § Tähän sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassa ollessa ryhtyä työtaistelutoimenpitei-
siin sopimuksen pätevyydestä, voimassaolosta tai oikeasta sisällöstä taikka sopimukseen pe-
rustuvasta vaatimuksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi, voimassaolevan sopimuksen 
muuttamiseksi tai uuden sopimuksen aikaansaamiseksi. 

8 § Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.2.2017–30.9.2019. Tämä sopimus ei ole irtisa-
nottavissa. Mikäli tämän sopimuksen 2 §:n mukaista lomarahaa maksetaan sopimuksen voi-
massaoloajan päättymisen jälkeen, lomarahan suuruus määräytyy 3 §:n mukaisesti. 

9 § Tällä virka- ja työehtosopimuksella ei ole jälkivaikutusta. 

10 §  Sopimuksen raukeaminen  

 Tämän virka- ja työehtosopimuksen voimaantulo edellyttää kaikkien työmarkkinakeskus-
järjestöjen toteavan 13.6.2016, että 29.2.2016 tehdyllä neuvottelutuloksella työmarkki-
nakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimukseksi on riittävä kattavuus ja keskusjärjestöt al-
lekirjoittavat Kilpailukykysopimuksen. 

 Helsingissä 31. toukokuuta 2016 

 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 

 JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY 

 KUNTA-ALAN UNIONI RY 

 KUNTA-ALAN KOULUTETTU HOITOHENKILÖSTÖ KOHO RY 

 JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY 

35 % x 

Lomakorvaus  
työvuodelta 

x Ne kuukaudet, joissa 14 työpäivää  
tai 35 oppituntia 

 Työsuhteen keston kuukaudet 


