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STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM 

SEMESTRAR 1.2.2018-31.3.2020, 9.3.2018 
 

 
§ 1 

Tillämpningsområde 

 

Dessa bestämmelser tillämpas vid statens ämbetsverk på såväl heltids- som deltidsanställda tjänstemäns och 

arbetstagares semestrar, om inte något annat bestäms, föreskrivs eller avtalas. 

Dessa bestämmelser tillämpas inte på undervisningspersonal i statliga läroanstalters tjänst, med undantag 

av bestämmelserna i § 21 mom. 2, § 22 mom. 1 samt § 24 mom. 3 och 6. Avtalsbestämmelserna tillämpas inte 

heller när det har överenskommits att semesterbestämmelserna i ett kollektivavtal på den privata 

arbetsmarknaden ska iakttas i fråga om en arbetstagares semester. 

 

Anmärkning:  

Utöver dessa bestämmelser tillämpas semesterlagen (162/2005) på statens tjänstemän och arbetstagare. 

Detta avtal är ett heltäckande avtal om statens tjänstemäns och arbetstagares semestrar.  

I semesterlagen för sjömän (433/1984) föreskrivs särskilt om semestrar för sjömän. 

 

§ 2 

Grundbegrepp 

 

Kvalifikationsår är den tidsperiod som inleds den 1 april och utgår den 31 mars. 

Semesterår är det kalenderår under vilket kvalifikationsåret utgår. 

Semesterperiod är den tidsperiod som inleds den 1 juni och utgår den 30 september. 

Semesterdagar är vardagar. Som vardagar räknas vid tillämpningen av detta avtal inte lördagar, söndagar, 

kyrkliga högtidsdagar, julaftonen, midsommaraftonen, självständighetsdagen eller första maj. 

Full kvalifikationsmånad är en kalendermånad som berättigar till semester. 

Sparad ledighet är en del av semestern som består av semesterdagar under semesteråret och som flyttas 

fram till en senare tidpunkt. 

§ 3 

Semesterns längd 

 

Längden på en tjänstemans eller arbetstagares semester bestäms enligt följande: 

1) om den anställda vid utgången av kvalifikationsåret har tjänstgjort oavbrutet hos staten i mindre än 

ett år, bestäms antalet semesterdagar för varje full kvalifikationsmånad enligt nedanstående tabell:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2) om den anställda före utgången av mars månad under semesteråret har tjänstgjort oavbrutet hos staten 

i minst ett år eller om han eller hon har tolv fulla kvalifikationsmånader för det utgående kvalifikationsåret, 

bestäms antalet semesterdagar för varje full kvalifikationsmånad enligt nedanstående tabell: 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

fulla 

kvalifikationsmånader  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

antalet semesterdagar 2 4 6 8 10   12 14 16 18 20 22 

 

 

fulla 

kvalifikationsmånader  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

antalet semesterdagar 3 5 7 10 13 16 19 21 24 26 28 30 
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3) om den anställda före semesterperiodens början har en till semester berättigande tjänstgöringstid på 

sammanlagt minst 15 år, bestäms antalet semesterdagar för varje full kvalifikationsmånad enligt nedanstående 

tabell: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om en tjänsteman eller arbetstagare före utgången av semesteråret uppnår den tjänstgöringstid som avses 

i mom. 1 punkt 3 och som berättigar till längre semester, får han eller hon den semesterförlängning som detta 

medför. Semesterförlängningen ska tas ut före den 1 maj följande år.  

Om en tjänsteman eller arbetstagare innan anställningsförhållandet upphör uppnår den tjänstgöringstid 

som avses i mom. 1 punkt 2 eller 3 och som förutsätts för semester, får han eller hon när 

anställningsförhållandet upphör semester eller semesterersättning för det innevarande kvalifikationsåret i 

enlighet med vad som anges i punkterna ovan. 

När ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande som berättigar till semester fortgår utan avbrott, avbryter inte 

ett avbrott utan lön i tjänstgöringen eller arbetet den oavbrutna tjänstgöring hos staten som utgör en 

förutsättning för semester. 

 

§ 4 

Full kvalifikationsmånad 

 

Full kvalifikationsmånad är en sådan kalendermånad av det kvalifikationsår som löper ut vid utgången av mars 

månad närmast före semesterperioden, under vilken  

1) en tjänsteman har varit i tjänst eller tjänsteförhållande minst 18 kalenderdagar 

2) en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren minst 14 dagar.  

Som full kvalifikationsmånad räknas också en sådan kalendermånad för vilken en tjänsteman kan räkna 

sig till godo minst 18 dagar som enligt § 5 är likställda med tjänstgöringsdagar eller för vilken en arbetstagare 

kan räkna sig till godo minst 14 dagar som enligt § 5 är likställda med arbetade dagar. 

Om en tjänsteman enligt anställningsförhållandet är i tjänst eller om en arbetstagare enligt avtal är i arbete 

så få dagar att han eller hon av denna orsak inte kan räkna sig till godo en enda full kvalifikationsmånad eller 

att endast en del av kalendermånaderna av denna orsak är fulla kvalifikationsmånader, ska med avvikelse från 

vad som överenskommits i mom. 1 och 2 som full kvalifikationsmånad räknas en sådan kalendermånad under 

vilken tjänstemannen eller arbetstagaren har varit i arbete minst 35 timmar eller har minst 35 timmar som är 

likställda med tjänstgöringstimmar eller arbetade timmar.  

Om en tjänsteman under de kalendermånader då anställningsförhållandet inleddes och upphörde har varit 

i tjänst eller tjänsteförhållande sammanlagt minst 18 dagar eller i arbete minst 35 timmar och för denna tid inte 

har fått semester eller semesterersättning, räknas denna tid som en full kvalifikationsmånad. 

Om en arbetstagare under de kalendermånader då arbetsavtalsförhållandet inleddes och upphörde har 

varit i arbete sammanlagt minst 14 dagar eller minst 35 timmar och för denna tid inte har fått semester eller 

semesterersättning, räknas denna tid som en full kvalifikationsmånad. 

 

§ 5 

Dagar likställda med tjänstgöringsdagar och arbetade dagar 

 

Tid som är likställd med tjänstgöringsdagar eller arbetade dagar är inte den tid under vilken en tjänsteman har 

varit tjänstledig eller annars borta från arbetet eller den tid under vilken en arbetstagare har varit befriad från 

arbetet eller förhindrad att utföra det, annat än med stöd av en sådan orsak som nämns nedan i denna paragraf 

eller som konstateras i anmärkningen.  

 

fulla 

kvalifikationsmånader  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

antalet semesterdagar 3 6 9 11 15 18 22 25 28 31 34 38 
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Vid fastställandet av semesterns längd räknas som likställda med tjänstgöringsdagar och arbetade dagar 

även semester samt frånvaro 

1) under tjänstledighet eller befrielse från arbetet med lön på grund av sjukdom eller olycksfall samt högst 

75 arbetsdagar per kvalifikationsår av en arbetstagares ledighet utan lön eller, om arbetsoförmågan fortgår utan 

avbrott efter kvalifikationsårets utgång, högst 75 arbetsdagar för denna sjukdoms eller detta olycksfalls del, 

2) på grund av bestämmelser som har utfärdats av en myndighet för att hindra spridning av en sjukdom, 

3) på grund av rehabilitering till den del lön eller rehabiliteringspenning har betalats för denna tid, 

4) under tjänstledighet eller befrielse från arbetet med anledning av medicinsk rehabilitering som på grund 

av en yrkessjukdom eller ett olycksfall ges på ordination av en läkare i avsikt att återställa eller upprätthålla 

arbetsförmågan, dock högst 75 arbetsdagar per kvalifikationsår eller, om rehabiliteringen fortgår utan avbrott 

efter kvalifikationsårets utgång, högst 75 arbetsdagar för denna rehabiliteringsperiods del,  

5) under tjänstledighet eller befrielse från arbetet på grund av moderskaps-, särskild moderskaps-, 

faderskaps- eller föräldraledighet eller tillfällig vårdledighet till den del tjänstemannen eller arbetstagaren har 

fått lön eller moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen 

för tiden i fråga, samt under tjänstledighet eller befrielse från arbetet på grund av tvingande familjeskäl, 

6) på grund av deltagande i utbildning som ordnas eller annars anvisas av ämbetsverket, om lön har 

betalats för denna tid,   

7) på grund av tjänstledighet eller befrielse från arbetet som har beviljats för fackföreningsutbildning med 

lön, dock högst 30 dagar för varje utbildningsgång, 

8) på grund av studieledighet enligt lagen om studieledighet (273/1979), dock högst 30 dagar för varje 

kvalifikationsår, om tjänstemannen eller arbetstagaren omedelbart efter studieledigheten har återgått i statens 

tjänst,  

9) på grund av repetitionsövning, extra tjänstgöring eller sådan kompletterande tjänstgöring som avses i 

civiltjänstlagen eller förordnande till försvarskurser, till befolkningsskyddsutbildning eller 

befolkningsskyddstjänstgöring eller på grund av tjänstledighet eller befrielse från arbetet enligt 25 § 1 mom. i 

lagen om militär krishantering (211/2006) eller 7 § 1 mom. i lagen om civilpersonals deltagande i krishantering 

(1287/2004) eller på grund av kommendering till uppgifter inom katastrofhjälp i Röda Korsets tjänst,  

10) på grund av sådant kommunalt eller annat offentligt förtroendeuppdrag eller sådant avgivande av 

vittnesmål som man enligt lag inte har rätt att avsäga sig eller som man kan avsäga sig endast av ett särskilt 

skäl som anges i lag, och 

11) på grund av permittering, dock högst för 30 dagar i sänder. 

Som likställda med tjänstgöringsdagar och arbetade dagar räknas även frånvaro av orsaker som nämns i 

§ 36 (bemärkelsedagar samt frånvaro som gäller nära anhöriga) och § 39 (personalorganisationernas möten) i 

statens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal, frånvaro på grund av en sådan valnämnds eller 

valbestyrelses sammanträde som tillsatts enligt lag för val till kommunfullmäktige eller kommunstyrelse eller 

för statliga eller kommunala val, eller frånvaro på grund av uppbådsdag som avses i värnpliktslagen 

(1438/2007). 

 

Tjänstemän  

 

Likställd med tjänstgöringsdagar är inte den tid då en tjänsteman har varit avstängd från tjänsteutövningen. 

Som likställda med tjänstgöringsdagar räknas dock de dagar då en tjänsteman på grund av sjukdom eller 

utan egen förskyllan har varit avstängd från tjänsteutövningen samt den tid då tjänstemannen varit avstängd 

från tjänsteutövningen och för vilken lön betalats utan avdrag. Som likställda med tjänstgöringsdagar räknas 

också de dagar under vilka tjänstemannen annars utan egen förskyllan på grund av förfall eller förhinder inte 

har kunnat vara i tjänst. 

 

Anmärkning:  

Som likställda med tjänstgöringsdagar och arbetade dagar räknas dessutom sådan frånvaro från arbetet 

enligt 7 § i semesterlagen för vilken arbetsgivaren enligt lag är skyldig att betala lön, lediga dagar som 

jämnar ut arbetstiden och förkortning av arbetstiden som motsvarar permittering. 

När en tjänstemans eller arbetstagares fulla kvalifikationsmånad fastställs på basis av 35 timmar, likställs 

med tjänstgöringstimmar och arbetade timmar en period på högst 105 kalenderdagar när det gäller 

arbetstagares frånvaro enligt punkt 1 utan lön på grund av sjukdom eller olycksfall och medicinsk 
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rehabilitering enligt punkt 4 samt en period på högst 42 kalenderdagar när det gäller studieledighet enligt 

punkt 8 och permittering enligt punkt 11. Som likställda med tjänstgöringstimmar och arbetade timmar 

räknas de timmar under vilka tjänstemannen enligt förordnande eller arbetstagaren enligt avtal skulle ha 

varit i arbete utan frånvaron. 

 

§ 6 

Tjänstgöringstid som berättigar till semester 

 

Vid beräkningen av den tjänstgöringstid på 15 år som förutsätts i § 3 mom. 1 punkt 3 i avtalet beaktas de tider 

som nämns i denna paragraf. 

Följande tid av tjänstgöring i huvudsyssla berättigar till semester: 

1) tjänstgöring hos staten, även tiden för tjänstledighet eller befrielse från arbetet på grund av sjukdom 

eller moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet, 

2) tjänstgöring hos en annan arbetsgivare i hemlandet eller utomlands på motsvarande yrkesområde eller 

i uppgifter som är av väsentlig nytta vid tjänstemannens eller arbetstagarens skötsel av sina uppgifter. 

Tiden för beväringstjänst och civiltjänst är också tjänstgöringstid som berättigar till semester. 

 

Övergångsbestämmelse: En tjänsteman eller arbetstagare som före den 1 april 2009 har varit i sådan 

tjänstgöring som avses i § 7 och 8 i statens tjänste- och arbetskollektivavtal av den 31 oktober 2007 om 

semestrar, får räkna sig till godo tjänstgöringstid som berättigar till semester enligt detta avtal när han eller 

hon fortsätter att tjänstgöra hos staten eller har avgått från sin statliga anställning och på nytt blir statligt 

anställd. Efter detta avtals ikraftträdande ska tjänstgöringstid som berättigar till semester beräknas enligt 

bestämmelserna ovan. 

 

§ 7 

Beräkning av tjänstgöringstid som berättigar till semester 

 

Vid beräkningen av den tjänstgöringstid som berättigar till semester beaktas de kalendermånader under vilka 

en tjänsteman tjänstgjort i huvudsyssla minst 18 dagar eller en arbetstagare arbetat minst 14 dagar. 

 

Tillämpningsanvisning:  

Som huvudsyssla räknas en sådan tjänst eller ett sådant arbete där arbetstiden är minst 20 timmar i veckan 

i genomsnitt. Tjänstgöring i en tjänst som inte omfattas av arbetstidsbestämmelserna räknas som tid som 

berättigar till semester, om arbetsmängden är minst 50 procent av den totala arbetsmängden. 

Om förutsättningen för huvudsyssla i fråga om ett anställningsförhållande på deltid inte uppfylls, anses 

den andel av deltidsarbetet berättiga till semester som motsvarar deltidsarbetets relativa andel av den 

ordinarie arbetstiden för motsvarande huvudsyssla. 

 

Exempel: En person har i två år arbetat 50 procent av den arbetstid som tillämpas vid ämbetsverk. Av denna 

tid räknas ett år som tid som berättigar till semester.  

 

§ 8 

Tidpunkten för semester 

 

Tjänstemän och arbetstagare ges semester vid den tidpunkt som ämbetsverket bestämmer, om inte 

ämbetsverket och tjänstemannen eller arbetstagaren på det sätt som avses i § 9 avtalar om hur semestern tas 

ut.  

Av semestern ges 20 dagar under en tid av semesterperioden som ämbetsverket bestämmer. Det kan 

bestämmas att återstoden av semestern ska tas ut under någon annan tid av semesteråret eller överföras till 

följande år för att tas ut före den 1 maj. 

Semestern ska ges oavbruten, om inte arbetsuppgifternas art eller andra skäl kräver att den del av 

semestern under semesterperioden som överstiger 10 dagar delas upp för att tas ut i en eller flera delar. 
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§ 9 

Avtal om uppdelning av semestern och om semesterns tidpunkt  

 

Ämbetsverket och tjänstemannen eller arbetstagaren får avtala om att tjänstemannen eller arbetstagaren tar ut 

den del av semestern som överstiger 10 semesterdagar i en eller flera delar. 

Ämbetsverket och tjänstemannen eller arbetstagaren får avtala om att semestern ges under en period som 

börjar vid ingången av det kalenderår under vilket semesterperioden infaller och upphör före den 1 maj följande 

år. Man får också avtala om att den del av semestern som överstiger 10 semesterdagar tas ut inom ett år från 

semesterperiodens utgång. 

Ämbetsverket och tjänstemannen eller arbetstagaren får på tjänstemannens eller arbetstagarens initiativ 

avtala om att den del av semestern som överstiger 20 semesterdagar, dock högst fem semesterdagar, tas ut i 

form av förkortad arbetstid. Avtalet ska ingås skriftligen. 

Om tjänstemannens eller arbetstagarens anställningsförhållande upphör innan tjänstemannen eller 

arbetstagaren enligt § 8 har rätt att ta ut semester, får ämbetsverket och tjänstemannen eller arbetstagaren avtala 

om att den semester som tjänas in innan anställningsförhållandet upphör tas ut under den tid 

anställningsförhållandet fortgår. 

 

§ 10 

Förfarande för givande av semester vid ämbetsverk 

 

Ämbetsverket ska för tjänstemännen eller arbetstagarna eller deras företrädare redogöra för de allmänna 

principer som iakttas på arbetsplatsen när semester ges.  

Semestrarna fastställs i enlighet med en på förhand uppgjord plan. Innan tidpunkten för semestern 

bestäms ska ämbetsverket ge personerna i fråga tillfälle att framföra sina åsikter om semesterns tidpunkt. 

Ämbetsverket ska om möjligt beakta deras synpunkter och bemöta alla jämlikt när tidpunkten för semestrarna 

bestäms. 

När ämbetsverket bestämmer tidpunkten för semestern ska det meddela tjänstemannen eller arbetstagaren 

semesterns tidpunkt senast en månad innan semestern börjar. Om detta inte är möjligt, får tidpunkten för 

semestern meddelas senare, dock senast två veckor innan semestern börjar. 

Det går att avvika från den fastställda semesterplanen genom överenskommelse mellan ämbetsverket och 

tjänstemannen eller arbetstagaren. 

En tjänstemans semester kan genom beslut av ämbetsverket flyttas fram och avbrytas om flyttandet eller 

avbrytandet är påkallat av vägande skäl som hör samman med utövandet av offentlig makt eller nödvändigt 

för skötseln av ett offentligt samfunds lagstadgade uppgifter som hör samman med hälsa eller säkerhet. 

Tjänstemannen ska underrättas om att semestern flyttas senast två veckor innan semestern börjar. 

Arbetsgivaren får inte utan tjänstemannens eller arbetstagarens samtycke bestämma att semestern eller 

en del av den ska börja på en ledig dag, om detta medför att antalet semesterdagar minskar. En högst tre dagar 

lång del av semestern får inte utan tjänstemannens eller arbetstagarens samtycke ges så att en semesterdag 

infaller på en dag som enligt arbetsskiftsförteckningen är ledig. 

Lediga dagar som enligt ett ämbetsverks arbetsordning eller den fastställda arbetsskiftstabellen redan har 

tjänats in, räknas inte in i semestern. 

Ämbetsverket får inte utan tjänstemannens eller arbetstagarens samtycke bestämma att semestern ska 

infalla under tjänstemannens eller arbetstagarens moderskaps- eller faderskapsledighet. Om tjänstemannens 

eller arbetstagarens semester inte på grund av moderskaps- eller faderskapsledighet kan ges på det sätt som 

avses i § 8, får semestern ges inom sex månader efter att ledigheten upphört. 

 

§ 11 

Hur semesterdagar åtgår 

 

Under semester som varar en hel kalendervecka som inte omfattar dagar som nämns i § 2 mom. 4, går det åt 

fem semesterdagar. Samma princip tillämpas på periodarbete. I deltidsarbete som inte utförs regelbundet 

dagligen i form av förkortad arbetstid och där tjänstemannen eller arbetstagaren har semester under samtliga 
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arbetsdagar som ingår i utjämningsperioden, går det åt ett antal semesterdagar som motsvarar antalet vardagar 

under utjämningsperioden. 

 

§ 12 

Senareläggning av semester på grund av arbetsoförmåga eller familjeledigheter 

 

Om en tjänsteman eller arbetstagare när semestern eller en del av den börjar är arbetsoförmögen på grund av 

sjukdom eller olycksfall eller tjänstledig eller befriad från arbetet på grund av moderskaps-, särskild 

moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet, ska semestern på tjänstemannens eller arbetstagarens begäran 

flyttas fram till en senare tidpunkt. En tjänsteman eller arbetstagare har motsvarande rätt att flytta fram 

semestern eller en del av den om det, när semestern eller en del av den börjar, är känt att tjänstemannen eller 

arbetstagaren under semestern kommer att undergå sådan sjukvård eller annan därmed jämförbar vård att han 

eller hon på grund av den är arbetsoförmögen, eller att tjänstemannen kommer att få tjänstledighet eller 

arbetstagaren befrielse från arbetet på grund av moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller 

föräldraledighet. Tjänstemannen eller arbetstagaren ska på ämbetsverkets begäran lämna in ett läkarintyg eller 

annan tillförlitlig utredning över sin arbetsoförmåga. 

Om en tjänstemans eller arbetstagares arbetsoförmåga som beror på sjukdom eller olycksfall börjar under 

semestern, ska semestern ifråga flyttas fram till en senare tidpunkt, om tjänstemannen eller arbetstagaren utan 

obefogat dröjsmål begär det och dessutom lämnar in ett läkarintyg eller någon annan sådan utredning över 

arbetsoförmågan som ämbetsverket bedömer som tillförlitlig. 

 

§ 13 

Tidpunkten för semester som flyttats fram på grund av arbetsoförmåga  

eller familjeledigheter 

 

Semester som flyttats fram i enlighet med § 12 ska ges under samma semesterperiod, och semester som ges 

utanför semesterperioden ska ges före den 1 maj följande år. Om det inte är möjligt att ge semester på detta 

sätt, får de framflyttade semesterdagarna ges efter semesterperioden före utgången av följande kalenderår. Om 

det på grund av att arbetsoförmågan fortgår inte är möjligt att ge semester på det sist nämnda sättet heller, 

ersätts den uteblivna semestern med sådan semesterersättning som avses i § 22. 

Ämbetsverket ska meddela tidpunkten för den framflyttade semestern senast två veckor eller, om detta 

inte är möjligt, senast en vecka innan semestern börjar. 

 

§ 14 

Sparande av semester 

 

Utan hinder av vad som överenskommits om tidpunkten för semester kan ett ämbetsverk och en tjänsteman 

eller arbetstagare avtala om att tjänstemannen eller arbetstagaren sparar en del av sina årliga semesterdagar för 

att ta ut dem som sparad ledighet under följande semesterperiod eller därefter.  

Det går att antingen helt eller delvis spara den del av semestern enligt § 3 mom. 1 punkterna 1 och 2 som 

överstiger femton dagar och den del av semestern enligt § 3 mom. 1 punkt 3 som överstiger tjugo dagar. 

En plan för sparande av semester och för tidpunkten för när de sparade semesterdagarna tas ut ska göras 

upp senast när ämbetsverket ger tjänstemannen eller arbetstagaren tillfälle att framföra sin åsikt om tidpunkten 

för semestern. 

Sparad ledighet ges vid de tidpunkter ämbetsverket och tjänstemannen eller arbetstagaren närmare 

kommit överens om, dock senast inom fem år från utgången av det semesterår då ledigheten sparades av 

semestern. 

I fråga om att ge och flytta fram sparad ledighet gäller på motsvarande sätt vad som överenskommits i § 

10–12. I fråga om den lön som betalas för den sparade ledigheten gäller vad som överenskommits om 

semesterlön. Om anställningsförhållandet upphör ska ersättning för outtagen sparad ledighet betalas enligt vad 

som överenskommits om semesterersättning, om tjänstemannen eller arbetstagaren inte i enlighet med § 25 

överför den sparade ledigheten för att ta ut den under den tid som han eller hon är anställd vid ett annat statligt 

ämbetsverk eller vid riksdagen.  
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Om anställningsförhållandet omvandlas till en deltidsanställning, har tjänstemannen eller arbetstagaren 

rätt att ta ut outtagen ledighet som sparats av semester som tjänats in till och med den 31 mars 2013, före 

övergången till deltidsarbete eller få ersättning för denna ledighet. 

 

§ 15 

Semesterarrangemang vid ämbetsverk 

 

Semestrarna ska ordnas så att de medför minsta möjliga olägenhet för ämbetsverkets regelbundna verksamhet. 

Ämbetsverket bestämmer vid behov vem som under semestern ska sköta uppgifterna för den som är på 

semester. Detta ska ske ömsesidigt och utan ersättning, om inte något annat avtalas eller föreskrivs. 

 

§ 16  

Betalning av semesterlön 

 

Tjänstemän och arbetstagare ska betalas semesterlön på den lönebetalningsdag som normalt iakttas. 

 

Anmärkning:  

Bestämmelser om lönebetalningstidpunkten ingår i § 3 i statens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal. 

 

§ 17 

Semesterlön för månadsavlönade 

 

Till tjänstemän och arbetstagare betalas lön för semestertiden enligt § 7 i det allmänna tjänste- och 

arbetskollektivavtalet, om inte något annat följer av mom. 2 eller 3. 

Om en tjänstemans eller arbetstagares arbetstid och i motsvarande mån även lönen har ändrats under 

kvalifikationsåret, beräknas semesterlönen enligt § 20. Avvikande från § 20 mom. 1 uppgår semesterlönen 

dock i de fall som avses i § 3 mom. 1 punkt 1 till 9 procent, i de fall som avses i § 3 mom. 1 punkt 2 till 11,5 

procent och i de fall som avses i § 3 mom. 1 punkt 3 till 14,5 procent av den lön som under kvalifikationsåret 

betalats eller förfallit till betalning för tjänstgöringstid eller arbetad tid, frånsett den förhöjning som betalas för 

nödarbete eller för lag- eller avtalsenligt övertidsarbete. I dessa fall tillämpas inte § 18 om semestertillägg. 

Om tjänstemannens eller arbetstagarens arbetstid och i motsvarande mån även lönen har ändrats först 

efter kvalifikationsårets utgång men innan semestern eller en del av semestern börjar, beräknas semesterlönen 

utgående från den månadslön som bestäms på basis av arbetstiden under kvalifikationsåret. 

 

§ 18 

Semestertillägg 

 

Till tjänstemän och arbetstagare betalas semestertillägg för semestertiden. Tilläggets belopp för varje 

semesterdag är 1/250 av det sammanlagda beloppet av de nedan nämnda lönetillägg och tilläggsarvoden som 

betalats eller förfallit till betalning under föregående kvalifikationsår.  

Genom preciserande tjänstekollektivavtal som ingås av förvaltningsområdets förhandlingsmyndigheter 

går det att avtala annorlunda om de nedan nämnda lönetilläggen och tilläggsarvodena, förutsatt att ett 

avvikelseavtal inte orsakar staten merkostnader utan att de ökade kostnaderna täcks med besparingar som 

föranleds av avtalen. 

Semestertillägg betalas under semesteråret i juni-juli. När ett anställningsförhållande upphör, betalas 

semestertillägget när anställningsförhållandet upphör eller så snart som möjligt därefter. 

  

Lönetillägg och tilläggsarvoden som berättigar till semestertillägg 

 

05050 Helgaftonstillägg 

04012  Arvode för adjungerad/ställföreträdande ledamot, hovrätter 

04743  Biträdande utmätningsmans indrivningsarvode 

04062  Stämningsmans och biträdande utmätningsmans åtgärdsarvode för delgivning 

04061  Stämningsmans åtgärdsarvode för delgivning 
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04079  Tillägg för bekämpning av kravis och isdammar 

04091  Utryckningspenning 

25200  Kvällstillägg, 15 % 

25201 Kvällstillägg, 15 %, övertidslön 

04123 Klättringstillägg 

04203  Fallskärmshoppningstillägg 

05340  Lördagsersättning 

05341  Lördagsersättning, övertidslön 

05379 Tillägg för smutsigt arbete  

03046 Tillägg för smutsigt arbete 

05380 Tillägg för smutsigt arbete 

05385  Befästningspenning, beskattningsbar andel, försvarsministeriet 

04256 Förtroendemanna- och samarbetstillägg  

02848 Förtroendemannaarvode (vice förtroendeman) 

04258 Förtroendemannaarvode (vice förtroendeman) 

04279  Tillägg för terrängarbete, lantmäteriverket, geologiska forskningscentralen, försvarsministeriet 

04280 Mastpenning 

04546  Tillägg för sprängarbete, försvarsministeriet 

04630  Dykningspenning 

05595  Söndagsersättning 

05596  Söndagsersättning, övertidslön 

05593  Söndagsersättning, 50 %, arbetstidsavtalet § 18  

04181  Tjänstgöringspenning, lotskutterskötare 

04612  Tjänstgöringspenning, insjölotsar, farledsmästare och farledsskötare 

02852 Arbetarskyddsfullmäktigsarvode(vicearbetarskyddsfullmäktig) 

04255 Arbetarskyddsfullmäktigsarvode(vice arbetarskyddsfullmäktig) 

04745  Utmätningsmans åtgärdsarvode 

05780  Beredskapsersättning, arbetstidslagen 5 § 

25785  Ersättning för fri beredskap 

04832  Skifttillägg, natt, euro/h 

04942  Nattvårdstillägg 

25910  Nattillägg, 35 % 

25911  Nattillägg 35 %, övertidslön 

 

§ 19 

Semesterlön för tim- eller ackordsavlönade 

 

För en tjänsteman med tim- eller ackordslön som på basis av sitt anställningsförhållande är i tjänst minst 18 

dagar per kalendermånad och för en arbetstagare som enligt avtal arbetar minst 14 dagar per kalendermånad, 

är semesterlönen och semesterersättningen 10 procent eller, om anställningsförhållandet har fortgått minst ett 

år före utgången av det kvalifikationsår som föregår semesterperioden, 12,5 procent av den lön som under 

kvalifikationsåret betalats eller förfallit till betalning för tjänstgöringstid eller arbetad tid. 

 

§ 20 

Procentbaserad semesterlön 

 

För en tjänsteman eller arbetstagare som enligt sitt anställningsförhållande är i tjänst hos staten så få dagar av 

kvalifikationsåret att inte en enda eller endast en del av kalendermånaderna av denna orsak är sådana fulla 

kvalifikationsmånader som avses i § 4, är semesterlönen 9 procent eller, om anställningsförhållandet har 

fortgått minst ett år före utgången av det kvalifikationsår som föregår semesterperioden, 11,5 procent av den 

lön som under kvalifikationsåret betalats eller förfallit till betalning för tjänstgöringstid eller arbetad tid, 

frånsett den förhöjning som betalas för nödarbete eller för lag- eller avtalsenligt övertidsarbete. 

Om tjänstemannen eller arbetstagaren under kvalifikationsåret har varit förhindrad att arbeta av en sådan 

orsak som avses i § 5 mom. 1 punkterna 1-2, 4-5 eller 11 i detta avtal, ska den lön som semesterlönen baserar 
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sig på kalkylmässigt ökas med den uteblivna lönen för frånvarotiden, dock högst för den tid som anges i § 5 i 

detta avtal. Lönen för frånvarotiden beräknas, om inte något annat har avtalats, i enlighet med den 

genomsnittliga veckoarbetstiden och lönen vid den tidpunkt då frånvaron började, med beaktande av de 

löneförhöjningar som skett under frånvarotiden. Om det inte har avtalats om någon genomsnittlig 

veckoarbetstid, fastställs den kalkylerade lönen enligt den genomsnittliga veckoarbetstiden under de 12 veckor 

som föregår frånvaron.  

Lön som avses i denna paragraf betalas vid ett fortlöpande anställningsförhållande i samband med 

lönebetalningen i juni. När anställningsförhållandet upphör betalas lönen i samband med lönebetalningen för 

den månad då anställningsförhållandet upphör.  

Semesterlön enligt § 17 mom. 2 betalas enligt följande: Semesterlön betalas för semesterdagar enligt § 2 

mom. 4. Lönen för en semesterdag beräknas genom att semesterlönen divideras med antalet semesterdagar 

som fastställts enligt § 3. Med avvikelse från första meningen i mom. 3 betalas denna lön för varje 

semesterperiod i samband med den sedvanliga lönebetalningen för tidpunkten när semestern tas ut.  Om 

semesterperioden har tagits ut före kvalifikationsårets slut, korrigeras lönebetalningen efter kvalifikationsårets 

slut senast den månad semesterpenningen betalas. (Ny 4 mom. / 31.3.2015)) 

 

§ 21 

Semesterlön för deltidsanställda i bisyssla och för lärare vid ett fortlöpande anställningsförhållande 

  

Till en deltidsanställd tjänsteman eller arbetstagare som dessutom är anställd i huvudsyssla hos staten, betalas 

semesterlön för den semestertid som tjänats in i deltidsarbetet i enlighet med bestämmelserna i § 20 mom. 1. 

En sådan person ska få ledigt från bisysslan för den tid då han eller hon har semester från sin huvudsyssla. 

Till timlärare i huvud- eller bisyssla vid statliga läroanstalter betalas semesterlön enligt grunderna i § 20 

mom. 1, om det är överenskommet eller bestämt att timarvode ska betalas som engångstimarvode. 

 

§ 22 

Semester eller semesterersättning när anställningsförhållandet upphör eller när beväringstjänst inleds 

 

När anställningsförhållandet till staten upphör har tjänstemannen eller arbetstagaren rätt till semester eller 

semesterersättning för den tid för vilken han eller hon fram till dess inte har fått semester eller ersättning. 

En tjänsteman eller arbetstagare som börjar fullgöra beväringstjänst eller civiltjänst har, om han eller 

hon så önskar, rätt till semester eller semesterersättning enligt denna paragraf även om anställningsförhållandet 

inte har upphört. 

 

§ 23  

Bestämmande av semesterersättning 

 

Semesterersättningen är 1/21 av månadslönens fulla belopp för varje outtagen semesterdag. 

Semesterersättningen för tjänstemän och arbetstagare som avses i § 17 mom. 2 bestäms dock enligt 

bestämmelserna om semesterlön i det momentet.  

Semesterersättningen för tim- eller ackordsavlönade bestäms enligt § 19. 

I de fall som avses i § 13 bestäms semesterersättningen i tillämpliga delar enligt bestämmelserna om 

semesterlön i § 17–20. Semesterersättning till månadsavlönade tjänstemän och arbetstagare som avses i § 17 

mom. 1 betalas enligt lönen den december månad under vilken de senarelagda semestrarna senast borde ha 

tagits ut.   

I de fall som avses i § 22 bestäms semesterersättningen i tillämpliga delar enligt bestämmelserna om 

semesterlön i § 17–20. Semesterersättning till månadsavlönade tjänstemän och arbetstagare som avses i § 17 

mom. 1 betalas enligt lönen den månad då anställningsförhållandet upphörde, då anställningsförhållandet 

omvandlades till en deltidsanställning eller då personen i fråga inledde bevärings- eller civiltjänst. 

 

Tillämpningsanvisning: 

Lönen bestäms enligt § 7 i det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet. 
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§ 24 

Semesterpenning  

 

Till en tjänsteman eller arbetstagare betalas semesterpenning för de semesterdagar som han eller hon har tjänat 

in under föregående kvalifikationsår. Bestämmelser om undervisningspersonals rätt till semesterpenning ingår 

i mom. 6. 

Semesterpenningen bestäms enligt lönen för den tjänst eller uppgift som personen i fråga sköter i juni. 

Om det i fråga om tidpunkten för betalning av semesterpenning har avtalats på ett sätt som avviker från 

huvudregeln i mom. 5, bestäms semesterpenningen enligt lönen månaden före betalningsmånaden. Om 

personen är tjänstledig eller befriad från arbetet i juni eller någon annan ovan avsedd månad, bestäms 

semesterpenningen enligt den lön som skulle ha betalats till honom eller henne om han eller hon hade varit i 

arbete. I de fall som avses i mom. 7 och 8 bestäms semesterpenningen på motsvarande sätt enligt lönen i den 

tjänst eller uppgift personen i fråga sköter vid tidpunkten för övergången eller i samband med att 

anställningsförhållandet upphör. 

 

Obs! Se § 20 i underteckningsprotokollet till statens tjänste- och arbetskollektivavtal (9.3.2018);Temporär 

minskning av semesterpenningen (gäller följande mom. 3 och 4) 

 

En tjänsteman eller arbetstagare med månadslön har i de fall som avses i § 3 mom. 1 punkt 1 rätt till en 

semesterpenning på 4 procent, i de fall som avses i punkt 2 rätt till en semesterpenning på 5 procent och i de 

fall som avses i punkt 3 rätt till en semesterpenning på 6 procent av månadslönen månaden före 

betalningsmånaden för semesterpenningen, multiplicerad med antalet fulla kvalifikationsmånader. 

Semesterpenningen för en tjänsteman eller arbetstagare med tim- eller ackordslön är 50 procent av 

semesterlönen enligt § 19. 

Semesterpenningen betalas ut i juli, om inget annat överenskommits genom ett preciserande tjänste- eller 

arbetskollektivavtal. I de fall som avses i mom. 7 och 8 betalas semesterpenningen i samband med 

lönebetalningen vid tidpunkten för övergången eller i samband med att anställningsförhållandet upphör. 

Till lärare i huvudsyssla som anställts i tjänsteförhållande betalas semesterpenning för så många 

semesterdagar som tjänstemannen i fråga skulle få i semester, om den fastställdes på basis av detta avtal. 

Timlärare i huvudsyssla har dock högst rätt till semesterpenning beräknad enligt det timantal som motsvarar 

undervisningsskyldigheten i lärartjänsten i fråga, enligt samma grunder som i lärartjänsten. 

När ett anställningsförhållande upphör betalas semesterpenning för alla de semesterdagar som 

tjänstemannen eller arbetstagaren har tjänat in fram till anställningsförhållandets upphörande och som han eller 

hon inte har fått semesterpenning för.  

Till en tjänsteman eller arbetstagare som börjar arbeta deltid eftersom han eller hon går i partiell förtida 

ålderspension eller börjar fullgöra bevärings- eller civiltjänst, deltar i militära eller civila krishanteringsupp-

gifter eller träder i tjänst vid ett nordiskt institut eller vid Förenta Nationerna, dess fackorgan eller en annan 

sådan internationell organisation eller ett annat sådant samarbetsorgan på regeringsnivå som Finland offici-

ellt har anslutit sig till, eller handhar uppdrag inom internationellt utvecklingssamarbete i vilket Finland med-

verkar, betalas semesterpenning för alla de semesterdagar han eller hon har tjänat in före tidpunkten för över-

gången och för vilka han eller hon inte har fått semesterpenning. 

Om en tjänsteman eller arbetstagare före utgången av semesteråret uppnår rätt till längre semester enligt 

§ 3 mom. 3, har han eller hon rätt till semesterpenning även för dessa dagar. 

 

Tillämpningsanvisning: 

När en tjänsteman eller arbetstagare övergår i ett annat statligt ämbetsverks tjänst, överförs skyldigheten att 

betala semesterpenning på det nya ämbetsverket. 

Om en tjänsteman eller arbetstagare som arbetar heltid vill komma överens om att personen i fråga 

övergår till deltidsarbete på grund av partiell förtida ålderspension, ska han eller hon lämna ett skriftligt 

intyg över sin pension till arbetsgivaren. 
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Anmärkning: 

Semesterpenning betalas inte till en tjänsteman eller arbetstagare som inte kan räkna sig till godo en enda 

full kvalifikationsmånad.  

 

§ 25 

Överföring av semesterrätt 

 

När tjänste- eller arbetsavtalsförhållandet upphör på grund av att en tjänsteman eller arbetstagare omedelbart 

övergår i ett annat statligt ämbetsverks tjänst eller från ett anställningsförhållande till ett annat, har 

tjänstemannen eller arbetstagaren rätt att överföra outtagna semesterdagar och sparad ledighet för att ta ut dem 

efter övergången. Det går att göra på samma sätt när en tjänsteman eller arbetstagare övergår i riksdagens 

tjänst. 

I fråga om överförd semester eller en del av den iakttas avtalsbestämmelserna för personens 

anställningsförhållande när semestern eller en del av den börjar. 

 

§ 26 

Arbetsfred 

Tjänstemän 

 

Den som är bunden av detta avtal får inte under avtalets giltighetstid vidta stridsåtgärder för att avgöra en tvist 

om avtalets giltighet, giltighetstid eller rätta innebörd eller ett anspråk grundat på avtalet, för att ändra det 

gällande avtalet eller för att åstadkomma ett nytt avtal. 

En förening som är bunden av detta avtal är dessutom skyldig att se till att underlydande föreningar och 

tjänstemän som omfattas av avtalet inte bryter mot fredsplikten enligt föregående moment eller överträder 

bestämmelser i avtalet. Denna skyldighet som en förening har innebär också att föreningen inte får stödja eller 

bistå vid en förbjuden stridsåtgärd eller på något annat sätt medverka till sådana åtgärder, utan är skyldig att 

försöka avveckla dem. 

 

Arbetstagare 

 

Medan detta kollektivavtal är i kraft får man inte vidta strejk, lockout eller någon annan jämförbar åtgärd som 

riktar sig mot bestämmelserna i detta avtal eller syftar till en ändring av det.  

 

§ 27 

Avtalets giltighet 

 

Detta avtal träder i kraft den 1 februari 2018 och gäller till och med den 31 mars 2020. Avtalet fortsätter här-

efter att gälla ett år i sänder, om det inte sägs upp av någondera parten minst sex veckor före avtalsperiodens 

eller förlängningsårets utgång.  

 


