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KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset 

 
IV LUKU VUOSILOMA  

– – – 

11 §  Vuosiloman siirto   

Työkyvyttömyys 

1 mom.  Jos viranhaltija/työntekijä on vuosilomansa tai säästövapaan alkaessa tai sen 
aikana sairauden, synnytyksen tai tapaturman johdosta työkyvytön, siirretään 
työkyvyttömyysajalle sijoittuvat vuosiloma- tai säästövapaapäivät myöhäisem-
pään ajankohtaan, mikäli viranhaltija/työntekijä pyytää siirtoa ilman aiheetonta 
viivytystä ja mikäli mahdollista ennen loman alkua.  

  Pöytäkirjamerkintä  

 Muuttuneita 11 §:n määräyksiä sovelletaan 1.3.2014 alkaen siitä 
riippumatta minkä lomanmääräytymisvuoden lomasta on kysy-
mys.  

  Soveltamisohje 

 Viranhaltijalla/työntekijällä on vastaava oikeus loman tai säästö-
vapaan siirtämiseen, jos tiedetään, että hän joutuu mainittuna ai-
kana sellaiseen sairaan- tai muuhun siihen rinnastettavaan hoi-
toon, jonka aikana hän on työkyvytön.  

2 mom. Työnantajan pyynnöstä viranhaltija/työntekijä on velvollinen esittämään lääkä-
rintodistuksen tai työnantajan harkinnan mukaan osoittamaan työkyvyttömyy-
tensä muulla luotettavalla tavalla (terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan anta-
ma todistus). 

Soveltamisohje  

2 momentissa tarkoitetun selvityksen toimittaminen työnantajalle 
ennen loman alkamista tai 1 momentissa määrätyssä ajassa kat-
sotaan pyynnöksi siirtää loma myöhäisempään ajankohtaan. 

3 mom. Edellä 1 momentin perusteella siirretyt kesälomaan kuuluvat vuosilomapäivät 
annetaan lomakauden loppuun mennessä ja talviloma ennen seuraavan lo-
makauden alkua. Jos siirretyn loman antaminen ei ole mahdollista edellä sa-
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notun mukaisesti, niin siirretty kesäloma voidaan antaa lomakauden jälkeen 
saman kalenterivuoden aikana ja talviloma lomakautta seuraavan kalenteri-
vuoden loppuun mennessä.  

Jos loman antaminen ei työkyvyttömyyden jatkumisen vuoksi ole edellä tarkoi-
tetuin tavoinkaan mahdollista, saamatta jääneestä lomasta maksetaan loma-
korvaus 16 §:n mukaan, ellei työnantajan ja viranhaltijan/työntekijän kesken 
sovita kesäloman antamisesta tämän luvun 8 §:n 2 momentin mukaisesti.  

Soveltamisohje 

Mikäli kesälomaa ei ole voitu antaa 8 §:n 2 momentissa määrät-
tyyn ajankohtaankaan mennessä, maksetaan saamatta jääneestä 
kesälomasta lomakorvaus, kuten edellä on sanottu.  

4 mom. Työnantajan on ilmoitettava siirretyn loman ajankohta kahta viikkoa tai, jos 
tämä ei ole mahdollista, viimeistään viikkoa ennen loman alkamista.  

Viranhaltijan vuosiloman siirtäminen tai keskeyttäminen 

5 mom. Viranhaltijan vuosilomaa voidaan siirtää tai jo aloitettu vuosiloma keskeyttää, 
mikäli siirtäminen tai keskeyttäminen on tarpeellista julkisen vallan käyttöön 
liittyvistä painavista syistä taikka välttämätöntä laissa säädettyjen terveyteen 
tai turvallisuuteen liittyvien tehtävien hoitamiseksi. Siirtämisestä on pyrittävä 
ilmoittamaan viranhaltijalle vähintään kaksi viikkoa ennen loman tai sen osan 
alkamista. Erityisen painavasta syystä vuosiloman ajankohtaa voidaan siirtää 
tai vuosiloma keskeyttää kahden viikon ilmoitusaikaa noudattamatta. Viranhal-
tijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen tällaisen päätöksen tekemis-
tä. 

12 §  Vuosiloman säästäminen  

Viranhaltija/työntekijä voi säästää 15 vuosilomapäivää ylittävän osan kultakin 
lomanmääräytymisvuodelta ansaitsemistaan vuosilomapäivistä pidettäväksi 
ko. vuosiloman lomakautta seuraavan lomakauden jälkeen säästövapaana, 
mikäli asiasta sovitaan viranhaltijan/työntekijän ja työnantajan edustajan kes-
ken. Säästövapaa annetaan viranhaltijan/työntekijän ja työnantajan edustajan 
sopimana aikana. Työajan muuttuessa olennaisesti tai viranhaltijan/työntekijän 
joutuessa toistaiseksi lomautetuksi maksetaan jokaiselta pitämättä jääneeltä 
säästövapaapäivältä korvaus, joka lasketaan ennen muutosta voimassa ol-
leen varsinaisen palkan perusteella 16 §:n 1 ja 3 momenttien mukaisesti.  
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Soveltamisohje 

 Yleensä on tarkoituksenmukaista, että säästövapaasta ja mikäli 
mahdollista sen antamisen ajankohdasta sovitaan samalla, kun 
työnantaja vahvistaa kesäloman 7 §:n 1 ja 2 momentin määräys-
ten mukaisesti. Ks. myös 8 §:n 2 momentti. 

 Jos henkilö säästää sellaista vuosilomaa, jonka palkka määräytyy 
tämän luvun 13 §:n 2 momentin mukaisesti, niin pitäessään ko. 
säästövapaata tai maksettaessa säästövapaasta edellä tässä py-
kälässä tarkoitettu korvaus, säästövapaan ajalta maksettava 
palkka maksetaan 13 §:n 2 momentin mukaan määräytyneen 
keskimääräisen työaikaprosentin mukaan ja lasketaan säästöva-
paalle lähtöhetken tai korvauksen laskemisajankohdan täydestä 
varsinaisesta palkasta.  

13 §  Vuosilomapalkka 

1 mom.  Vuosiloman ja säästövapaan ajalta maksetaan varsinainen kuukausipalkka.  

Soveltamisohje 

Henkilö kuuluu kuukausipalkkaa saavien ryhmään, jos hän vuo-
silomansa alkaessa on kuukausipalkalla. 

Vuosilomapalkka määräytyy pääsääntöisesti lomallelähtöhetken 
eli ensimmäisen vuosilomapäivän varsinaisen palkan perusteella. 
Mikäli palkka kuitenkin muuttuu vuosiloman aikana (esimerkiksi 
yleiskorotuksen taikka tehtävän muutoksen takia) vuosilomapalk-
ka muuttuu vastaavasti. 

2 mom.  Mikäli viranhaltijan/työntekijän säännöllinen työaika ja vastaavasti palkka ovat 
muuttuneet lomanmääräytymisvuoden aikana tai lomanmääräytymisvuoden 
päätyttyä ennen vuosiloman alkamista, päättyneeltä lomanmääräytymisvuo-
delta ansaitun vuosiloman vuosilomapalkan perusteena oleva kuukausipalkka 
määräytyy kertomalla lomallelähtöhetken täysi varsinaisen kuukausipalkka 
lomamääräytymisvuoden keskimääräisellä työaikaprosentilla. 
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Esimerkkejä 

 Viranhaltija/työntekijä on työskennellyt lomanmääräytymisvuoden 
aikana 7 kuukautta 60 %:n työajassa ja 5 kuukautta 100 %:n työ-
ajassa. Hänen keskimääräinen työaikaprosenttinsa on näin ollen 
(7*60 + 5*100)/ 12 = 76,7 %. Henkilön täysi (100 %) varsinainen 
palkka on 2 500 €/kk. Vuosilomapalkka lasketaan kuukausipal-
kasta, joka on 76,7 % *2 500 € = 1 917,50 €/kk, riippumatta siitä 
mikä henkilön työaikaprosentti on loman alkaessa.  

 Viranhaltijan/työntekijän palvelussuhde on alkanut 1.5. eli on voi-
massa 11 kk lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä. Hä-
nen työaikaprosenttinsa on kesäkuun 17. päivään saakka 60 % ja 
sen jälkeen 100 %. Hänen keskimääräinen työaikaprosenttinsa on 
näin ollen 1,57 kuukautta* 60 % (toukokuu 1kk + kesäkuun osuus 
17/30 pv) + 9,43 *100 (kesäkuun osuus 13/30pv +heinä-
maaliskuu 9 kk) / 11 = 94,3 %. Henkilön täysi (100 %) varsinainen 
palkka on 2 500 €/kk. Vuosilomapalkka lasketaan kuukausipal-
kasta, joka on 94,3 % *2 500 € = 2 357,50 €/kk, riippumatta siitä 
mikä henkilön työaikaprosentti on loman alkaessa. 

 Soveltamisohje 

 Pykälän 2 momentin määräystä sovelletaan lomanmääräytymis-
vuodelta 2013–2014 ja sen jälkeen ansaittuun vuosilomaan. Tätä 
ennen ansaitun vuosiloman vuosilomapalkka maksetaan 1 mo-
mentin mukaan.  

 Määräystä sovelletaan niissä tilanteissa, joissa työajan muutok-
sesta ja siten myös kuukausipalkan määrästä sovitaan työnanta-
jan ja viranhaltijan/työntekijän kesken. Tällaiset työaikamuutokset 
liittyvät mm. osa-aikaeläkkeelle, osatyökyvyttömyyseläkkeelle, 
osa-aikaiselle sairauslomalle tai osittaiselle hoitovapaalle siirtymi-
seen taikka muutoin työntekijän/viranhaltijan omaan pyyntöön pe-
rustuvaan osa-aikatyön tekemiseen. Määräystä sovelletaan myös 
silloin kun viranhaltija/työntekijä osa-aikaistetaan. Sen sijaan työ-
ajan lyhennyksenä toteutettavaan lomautukseen määräystä ei so-
velleta, vaan vuosilomapalkka määräytyy 1 momentin mukaisesti. 

 Viranhaltijan/työntekijän vuosilomapalkka määräytyy 2 momentin 
määräyksen mukaisesti sekä silloin kun työaika lisääntyy että vä-
henee ja vastaavasti palkka muuttuu. Pelkästään viranhalti-
jan/työntekijän tehtäväkohtaisen palkan (esim. yleiskorotukset, 
tehtävän vaativuuden tai hinnoittelukohdan muuttuminen) tai pel-
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kästään työaikamuodon muutokset, esim. yleistyöajan muuttumi-
nen toimistotyöajaksi, eivät johda 2 momentin soveltamiseen. 

 Mikäli työnantaja ja viranhaltija/työntekijä sopivat vuosiloman an-
tamisesta tämän luvun 8 §:n sanotulla tavalla lomanmääräytymis-
vuoden kuluessa, vuosilomapalkka korjataan vastaamaan edellä 
2 momentin mukaista palkkaa, mikäli viranhaltijan/työntekijän työ-
aikaprosentti ja palkka muuttuvat ko. lomanmääräytymisvuoden 
aikana.    

3 mom. Niiden viranhaltijoiden/työntekijöiden, joiden työaikaan sisältyy säännöllisenä 
työaikana tehtyä sunnuntai-, ilta- tai yötyötä tai vuorotyössä säännöllisenä 
työaikana tehtyjä ilta- tai yövuoroja, vuosiloman päiväpalkkaan lasketaan 
näistä työajoista maksettujen rahakorvausten mukainen lisäys. Vuosiloma-
palkkaa korotetaan tällöin prosenttiluvulla, joka saadaan laskemalla kuinka 
monta prosenttia edellisenä lomanmääräytymisvuonna säännöllisenä työ-
aikana tehdystä sunnuntai-, ilta- ja yötyöstä sekä vuorotyössä ilta- ja yövuo-
roista maksetut rahakorvaukset ovat edellisenä lomanmääräytymisvuonna 
maksetusta varsinaisesta palkasta. Palvelussuhteen päättyessä maksettava 
lomakorvaus lasketaan käyttäen sen lomanmääräytymisvuoden aikana mak-
settuja työaikakorvauksia ja varsinaista palkkaa, jona palvelussuhde päättyy. 
Korotus on enintään 35 %.  

Soveltamisohje 

Oikeus vuosilomapalkan lisäykseen ratkaistaan lomallelähtöhet-
ken tilanteen mukaan. Lisäystä ei siten suoriteta, jos henkilö on 
vuosilomalle lähtiessään sellaisessa virassa/tehtävässä, jossa 
säännölliseen työaikaan ei sisälly edellä tarkoitettua työtä. Henki-
löllä on kuitenkin edellä sanotusta poiketen oikeus puheena ole-
vaan lisäykseen, jos hän työn kausiluontoisuuden vuoksi suorit-
taa lisään oikeuttavaa työtä muulloin kuin lomalle lähtiessään. 

Korotusprosenttia laskettaessa ei oteta huomioon vuosiloman 
ajalta, virka-/työvapaan ajalta ja muulta palvelussuhteen keskey-
tyksen ajalta mahdollisesti maksettuja edellä tarkoitettuja raha-
korvauksia vastaavia lisäyksiä. 

Lomanmääräytymisvuoden ajalta maksettuun varsinaiseen palk-
kaan kuuluu myös sairaus- ja vuosiloma-ajan varsinainen palkka. 

Lisäys maksetaan koko vuosiloma-ajalta (ei pelkästään vuosilo-
mapäiviltä). 
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– – – 

16 §  Lomakorvaus palvelussuhteen päättyessä  

1 mom.  Viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus saada palvelussuhteen päättyessä loma-
korvaus pitämättömiltä 5 §:n 2 momentin mukaisilta vuosilomapäiviltä. Loma-
korvaus lasketaan jakamalla lomakorvauksen laskemisajankohdan varsinai-
nen kuukausipalkka luvulla 20,83 ja kertomalla se 5 §:n 2 momentin mukais-
ten pitämättömien vuosilomapäivien lukumäärällä. Edellä tarkoitettu lomakor-
vaus maksetaan myös jokaiselta pitämättä jääneeltä säästövapaapäivältä. 
Niiden vuosiloma- ja säästövapaapäivien osalta, joiden vuosilomapalkka mää-
räytyy edellä 13 §:n 2 momentin mukaisesti, edellä sanottu kuukausipalkka 
lasketaan lomakorvauksen laskemisajankohdan täydestä varsinaisesta kuu-
kausipalkasta 13 § 2 momentissa tarkoitetun keskimääräisen työaikaprosentin 
mukaan. 

Soveltamisohje 

Ks. työaikakorvauksien vaikutuksesta lomakorvaukseen 13 § 
3 momentti. 

 Pykälän 1 momentin viimeisen virkkeen määräystä sovelletaan 
lomanmääräytymisvuodelta 2013–2014 ja sen jälkeen ansaittuun 
vuosilomaan. 

2 mom. Jos viranhaltija/työntekijä niinä kalenterikuukausina, joina palvelussuhde 
alkoi ja päättyi, on ollut työssä yhteensä vähintään 35 työtuntia tai 14 työ-
päivänä ja yhtäjaksoinen palvelussuhde on alkamis- ja päättymiskuukausien 
aikana yhteensä jatkunut vähintään 16 kalenteripäivää, johon ei lueta lakko-
aikaa eikä muuta luvatonta poissaoloa, eikä hän tämän palvelussuhteen 
ajalta ole saanut lomaa tai korvausta siitä, luetaan tämä aika lomakorvausta 
määrättäessä yhdeksi täydeksi lomanmääräytymiskuukaudeksi, jolta mak-
setaan myös lomaraha. 

3 mom. Edellä 14 §:ssä tarkoitetulle viranhaltijalle/työntekijälle maksetaan palvelus-
suhteen päättyessä 14 §:n mukaan määräytyvä vuosilomakorvaus siltä ajal-
ta, jolta hän ei siihen mennessä ole saanut lomaa tai lomakorvausta.  

4 mom. Viranhaltijalle/työntekijälle, jolle ei ole palvelussuhteen päättyessä kertynyt 
3–5 §:n mukaan oikeutta lomaan, maksetaan lomakorvausta siltä ajalta, jol-
ta hän ei ole siihen mennessä saanut lomakorvausta, 9 prosenttia tai, jos 
palvelussuhde on jatkunut lomakautta edeltävän lomamääräytymisvuoden 
loppuun mennessä vähintään vuoden, 11,5 prosenttia hänelle työssäolon 
ajalta maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta lukuun ottamat-
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ta hätätyöstä ja lain tai sopimuksen mukaisesta ylityöstä maksettavaa koro-
tusta. Jos viranhaltija/työntekijä on ollut estynyt tekemästä työtä äitiys-, eri-
tyisäitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi, lomakorvauksen perustee-
na olevaan palkkaan lisätään laskennallisesti poissaolon ajalta saamatta 
jäänyt varsinainen palkka ja tältä ajalta mahdollisesti maksettu palkka. 

Soveltamisohje 

Määräys koskee lyhyessä palvelussuhteessa olevia, joille ei 
palvelusuhteen lyhyyden vuoksi kerry yhtään täyttä lomanmää-
räytymiskuukautta sekä jäljempänä 21 §:ssä tarkoitettujen osa-
aikaisten viranhaltijoiden/työntekijöiden lomakorvausta palve-
lussuhteen päättyessä. 

Esimerkki  

Palvelussuhde kestää 2.–16.6. (15 kalenteripäivää). Näin ollen 
viranhaltija/työntekijä ei ansaitse lainkaan lomapäiviä, mutta 
hänelle maksetaan 4 momentissa tarkoitettu lomakorvaus. 

5 mom.  Edellä 4 momentissa tarkoitettua prosenttikorvausta ei makseta, mikäli vi-
ranhaltija/työntekijä ansaitsee vuosilomaa samalta kalenterikuukaudelta 
saman työnantajan muun, eriaikaisen palvelussuhteen perusteella. Edellä 
2 momentin mukaisen korvauksen maksamista tämä määräys ei rajoita. 

– – – 

18 §  Lomaraha 

1 mom. Viranhaltija/työntekijä ansaitsee jokaiselta täydeltä lomanmääräyty-
miskuukaudelta lomarahaa, jonka suuruus on 

1. 6 % edellä 5 §:n 2 momentin 1 kohdan tapauksissa,  

2. 5 % edellä 5 §:n 2 momentin 2 kohdan tapauksissa, 

3. 4 % edellä 5 §:n 2 momentin 3 kohdan tapauksissa 

lomanmääräytymisvuotta seuraavan heinäkuun varsinaisesta kuu-
kausipalkasta. 

Soveltamisohje 

Laskentaperusteena on viranhaltijalle/työntekijälle hei-
näkuulta tosiasiallisesti maksettu varsinainen kuukausi-
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palkka (laskentaperusteena ei kuitenkaan käytetä tämän 
luvun 13 §:n 2 momentin mukaan määräytyvää vuosilo-
mapalkkaa). Mikäli viranhaltija/työntekijä on esimerkiksi 
hoitanut osan heinäkuuta omaa virkaansa/työtään ja 
osan heinäkuuta yksinomaan muuta virkaa/työtä ja tä-
män vuoksi heinäkuulta hänelle on maksettu kahden-
laista palkkaa, lomaraha lasketaan kummankin tehtävän 
hoitamisesta heinäkuulta maksetun yhteenlasketun var-
sinaisen palkan perusteella. Jos viranhaltijan/ työnteki-
jän heinäkuun palkka määräytyy osa-aikapalkkana, lo-
maraha lasketaan tämän osa-aikapalkan perusteella. 

– – – 


