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VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS VUOSILOMISTA, 
9.3.2018 

 

 

 

 

1§ 

Soveltamisala 

 

Näitä määräyksiä sovelletaan valtion virastojen sekä koko- että osa-aikaisten virkamiesten ja työn-

tekijöiden vuosilomiin, ellei toisin ole säädetty, määrätty tai sovittu. 

 

Näitä määräyksiä ei sovelleta valtion oppilaitosten palveluksessa olevaan opetushenkilökuntaan lu-

kuun ottamatta 21 §:n 2 momentin, 22 §:n 1 momentin sekä 24 §:n 3 ja 6 momentin määräyksiä. 

Sopimusmääräyksiä ei sovelleta myöskään silloin kun työntekijän vuosilomaan on sovittu noudatet-

tavaksi jonkin yksityisillä työmarkkinoilla voimassa olevan työehtosopimuksen vuosilomaa koske-

via määräyksiä. 

 

Huomautus:  

 

Valtion virkamiehiin ja työntekijöihin sovelletaan näiden määräyksien lisäksi vuosilomalakia 

(162/2005). Tässä sopimuksessa on sovittu kattavasti valtion virkamiesten ja työntekijöiden vuosi-

lomista.  

 

Merimiesten vuosilomista on säädetty erikseen merimiesten vuosilomalaissa (433/1984). 

 

2 § 

Peruskäsitteet 

 

Lomanmääräytymisvuosi on 1.4. alkava ja 31.3. päättyvä ajanjakso. 

 

Lomavuosi on se kalenterivuosi, jonka aikana lomanmääräytymisvuosi päättyy. 

 

Lomakausi on 1.6. alkava ja 30.9. päättyvä ajanjakso. 

 

Lomapäivä on arkipäivä. Arkipäiväksi ei tätä sopimusta sovellettaessa lueta lauantaita, sunnuntaita, 

kirkollisia juhlapäiviä, jouluaattoa, juhannusaattoa, itsenäisyyspäivää eikä vapunpäivää. 

 

Täysi lomanmääräytymiskuukausi on vuosilomaan oikeuttava kalenterikuukausi. 

 

Säästövapaa on lomavuoden lomapäivistä myöhemmin pidettäväksi siirretty loman osa. 

 

3 § 

Vuosiloman pituus 

 

Virkamiehen ja työntekijän vuosiloman pituus määräytyy seuraavasti: 

 

1) jos hänellä on lomanmääräytymisvuoden päättyessä alle vuosi välitöntä valtion palvelusta, vuosi-

loman määrä kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta on seuraavan taulukon mukainen: 
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täydet lomanmääräytymiskuukaudet 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11   

lomapäivien lukumäärä                 2    4    6    8  10  12  14   16  18   20   22 

 

2) jos hän on lomavuoden maaliskuun loppuun mennessä ollut välittömästi valtion palveluksessa 

vähintään yhden vuoden tai mikäli hänellä on päättyvältä lomanmääräytymisvuodelta kaksitoista 

täyttä lomanmääräytymiskuukautta, vuosiloman määrä kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukau-

delta on seuraavan taulukon mukainen: 

 

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

lomapäivien lukumäärä                 3    5    7   10  13   16  19  21  24   26   28    30 

 

3) jos hänellä ennen lomakauden alkamista on vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa yhteensä vä-

hintään viisitoista vuotta, vuosiloman määrä  kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta on 

seuraavan taulukon mukainen: 

 

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

lomapäivien lukumäärä                      3    6    9   11  15   18   22  25  28   31   34    38 

 

Jos virkamies tai työntekijä ennen lomavuoden päättymistä saavuttaa 1 momentin 3 kohdan mukai-

seen pidempään lomaan oikeuttavan palvelusajan, hän saa tästä johtuvan loman pidennyksen. Lo-

man pidennys on pidettävä ennen seuraavan vuoden toukokuun 1 päivää. 

 

Mikäli virkamies tai työntekijä saavuttaa 1 momentin 2 tai 3 kohdissa tarkoitettujen lomien edelly-

tyksenä olevat palvelusajat ennen palvelussuhteen päättymistä, hän saa palvelussuhteen päättyessä 

kulumassa olevalta lomanmääräytymisvuodelta vuosilomaa tai lomakorvausta kuten edellä maini-

tuissa kohdissa on sanottu. 

 

Milloin vuosilomaan oikeuttava virkasuhde tai työsuhde ei katkea, ei palkaton virantoimituksen tai 

työnteon keskeytyminen katkaise vuosiloman edellytyksenä olevaa välitöntä valtion palvelusta. 

 

4 § 

Täysi lomanmääräytymiskuukausi 

 

Täysi lomanmääräytymiskuukausi on lomakautta edeltävän maaliskuun lopussa päättyvän loman-

määräytymisvuoden sellainen kalenterikuukausi, jonka aikana  

 

1) virkamies on ollut virassa tai virkasuhteessa vähintään 18 kalenteripäivää 

 

2) työntekijä on ollut työnantajan työssä vähintään 14 päivänä.  

 

Täytenä lomanmääräytymiskuukautena pidetään myös kalenterikuukautta, jolloin virkamiehelle on 

kertynyt vähintään 18 jäljempänä 5 §:ssä tarkoitettua virassaolon veroista päivää tai jolloin työnte-

kijälle on kertynyt vähintään 14 jäljempänä 5 §:ssä tarkoitettua työssäolon veroista päivää. 

 

Jos virkamies on palvelussuhteensa mukaisesti palveluksessa tai työntekijä on sopimuksen mukai-

sesti työssä niin harvoina päivinä, ettei hänelle tästä syystä kerry ainoatakaan täyttä lomanmääräyty-

miskuukautta tai tästä syystä vain osa kalenterikuukausista on täysiä lomanmääräytymiskuukausia, 

katsotaan 1 ja 2 momentissa sovitusta poiketen täydeksi lomanmääräytymiskuukaudeksi sellainen 
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kalenterikuukausi, jonka aikana virkamies tai työntekijä on ollut työssä vähintään 35 tuntia tai hä-

nellä on vähintään 35 virassa- tai työssäolon veroista tuntia.  

 

Jos virkamies niinä kalenterikuukausina, joina palvelussuhde alkoi ja päättyi, on ollut virassa tai 

virkasuhteessa yhteensä vähintään kahdeksantoista päivää tai työssä vähintään 35 tuntia eikä siltä 

ajalta ole saanut lomaa tai korvausta siitä, luetaan tämä aika yhdeksi täydeksi lomanmääräytymis-

kuukaudeksi. 

 

Jos työntekijä niinä kalenterikuukausina, joina työsuhde alkoi ja päättyi, on ollut työssä yhteensä 

vähintään neljänätoista päivänä tai vähintään 35 tuntia eikä siltä ajalta ole saanut lomaa tai kor-

vausta siitä, luetaan tämä aika yhdeksi täydeksi lomanmääräytymiskuukaudeksi. 

 

5 § 

Virassa- ja työssäolopäivien veroiset päivät 

 

Virassa- tai työssäolopäivien veroista aikaa ei ole aika, jona virkamies on ollut virkavapaana tai 

muuten poissa tai työntekijä työstä vapautettuna tai estyneenä työtä suorittamasta muuten kuin jäl-

jempänä tässä pykälässä mainitun tai huomautuksessa todetun syyn nojalla.  

 

Virassa- ja työssäolopäivien veroisina päivinä pidetään vuosiloman pituutta määrättäessä myös vuo-

silomaa sekä poissaoloa 

 

1) sairauden tai tapaturman vuoksi myönnetyn palkallisen virkavapauden tai työstävapautuksen ai-

kana sekä työntekijän palkattomasta vapaasta enintään 75 työpäivää lomanmääräytymisvuodessa, 

taikka jos työkyvyttömyys jatkuu yhdenjaksoisena lomanmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen, 

enintään 75 työpäivää tätä sairautta tai tapaturmaa kohden; 

 

2) sairauden leviämisen estämiseksi annetun viranomaisen määräyksen takia; 

 

3) kuntoutuksen takia siltä osin kuin sen ajalta on maksettu palkkaa tai kuntoutusrahaa; 

 

4) lääkärin määräämän, ammattitaudin tai tapaturman johdosta työkyvyn palauttamiseksi tai säily-

miseksi annettavan lääkinnällisen kuntoutuksen takia myönnetyn virkavapauden tai työstä vapau-

tuksen aikana, enintään kuitenkin 75 työpäivää lomanmääräytymisvuodessa taikka jos kuntoutus 

jatkuu yhdenjaksoisena lomanmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen, enintään 75 työpäivää tätä 

kuntoutusjaksoa kohden;  

 

5) erityisäitiys-, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaata taikka tilapäistä hoitovapaata varten myönne-

tyn virkavapauden tai työstävapautuksen vuoksi siltä osin, kuin virkamiehelle tai työntekijälle on 

suoritettu palkkausta tai sairausvakuutuslain mukaista erityisäitiys-, äitiys-, isyys- tai vanhempain-

rahaa kyseiseltä ajalta sekä pakottavista perhesyistä myönnetyn virkavapauden tai työstävapautuk-

sen vuoksi; 

 

6) sellaiseen viraston järjestämään tai sen muutoin osoittamaan koulutukseen osallistumisen takia, 

mikäli kyseiseltä ajalta on suoritettu palkkausta;   

 

7) palkalliseen ammattiyhdistyskoulutukseen myönnetyn virkavapauden tai työstä vapautuksen ta-

kia, kuitenkin enintään 30 päivää koulutustilaisuutta kohti; 
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8) opintovapaalaissa (273/1979) tarkoitetun opintovapaan johdosta, kuitenkin enintään 30 päivää 

lomanmääräytymisvuoden ajalta, jos virkamies tai työntekijä on opintovapaan jälkeen välittömästi 

palannut valtion palvelukseen;  

 

9) reservin harjoituksen, ylimääräisen palveluksen tai siviilipalveluslaissa tarkoitetun täydennyspal-

veluksen takia tai maanpuolustuskursseille, väestönsuojelukoulutukseen taikka -palvelukseen mää-

rättynä taikka virkavapaana tai vapautettuna työstä sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 

(211/2006) 25 §:n 1 momentin mukaisesti, siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan anne-

tun lain (1287/2004) 7 §:n 1 momentin mukaisesti, taikka Punaisen Ristin palveluksessa komennet-

tuna katastrofiaputehtäviin;  

 

10) sellaisen kunnallisen tai muun julkisen luottamustehtävän taikka todistajana kuulemisen takia, 

josta lain mukaan ei ole ollut oikeutta kieltäytyä tai josta kieltäytyminen olisi ollut sallittua vain 

laissa mainitun erityisen syyn perusteella; sekä 

 

11) lomauttamisen takia, kuitenkin enintään 30 päivän ajalta kerrallaan. 

 

Virassa- ja työssäolopäivien veroisina päivinä pidetään myös poissaoloa valtion yleisen virka- ja 

työehtosopimuksen 36 §:ssä (merkkipäivät ja lähiomaisiin liittyvät poissaolot) ja 39 §:ssä (henkilös-

töjärjestöjen kokoukset) mainittujen syiden vuoksi, kunnanvaltuuston tai -hallituksen tai valtiollisia 

taikka kunnallisia vaaleja varten lain mukaan asetetun vaalilautakunnan tai -toimikunnan kokouksen 

vuoksi tai asevelvollisuuslaissa (1438/2007) tarkoitetun kutsuntapäivän vuoksi. 

 

Virkamiehet  

 

Virassaolopäivien veroista ei ole aika, jona virkamies on ollut virantoimituksesta pidätettynä. 

 

Virassaolopäivien veroisina pidetään kuitenkin niitä päiviä, joina virkamies on sairauden vuoksi tai 

ilman omaa syytään virantoimituksesta pidätettynä sekä virantoimituksesta pidättämisaikaa, jonka 

ajalta hänelle on maksettu palkkaus vähentämättömänä. Virassaolopäivien veroisina pidetään myös 

päiviä, joina virkamies on muutoin ilman omaa syytään estettynä tai estyneenä virantoimituksesta. 

 

Huomautus:  

 

Lisäksi virassa- ja työssäolopäivien veroisina päivinä pidetään vuosilomalain 7 §:n mukaisesti 

työstä poissaoloaikaa, jolta työnantaja on lain mukaan velvollinen maksamaan palkan, työaikaa ta-

saavia vapaapäiviä ja lomauttamista vastaavaa työajan lyhennystä. 

 

Kun virkamiehen tai työntekijän täysi lomanmääräytymiskuukausi määräytyy 35 tunnin perusteella, 

luetaan virassa- ja työssäolotuntien veroisiksi tunneiksi 1) -kohdassa tarkoitettujen työntekijöiden 

palkattomien sairaus- ja tapaturmapoissaolojen osalta ja 4) -kohdassa tarkoitetun lääkinnällisen kun-

toutuksen osalta enintään 105 kalenteripäivän jaksoa sekä 8) -kohdassa tarkoitetun opintovapaan 

osalta ja 11) -kohdassa tarkoitetun lomauttamisen osalta enintään 42 kalenteripäivän jaksoa. Vi-

rassa- ja työssäolon veroisiksi tunneiksi lasketaan ne tunnit, jotka virkamies määräyksensä tai työn-

tekijä sopimuksensa mukaan ilman poissaoloa olisi ollut työssä. 
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6 § 

Vuosilomaan oikeuttava palvelusaika 

 

Sopimuksen 3 §:n 1 momentin 3 kohdassa edellytettyä 15 vuoden palvelusaikaa laskettaessa otetaan 

huomioon tässä pykälässä mainitut ajat. 

 

Vuosilomaan oikeuttavaa on seuraava päätoiminen palvelusaika: 

1) valtion palvelus mukaan lukien sairauden tai erityisäitiys-, äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan 

vuoksi myönnetyt virkavapaudet ja työstä vapautukset; 

2) palvelus muun työnantajan palveluksessa kotimaassa tai ulkomailla vastaavalla ammattialalla tai 

tehtävissä, joista on olennaista hyötyä virkamiehen tai työntekijän tehtävien suorittamisessa. 

 

Lisäksi vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa on varusmiespalveluksessa ja siviilipalveluksessa 

oltu aika. 

 

Siirtymäsäännös: Virkamies tai työntekijä, jolle 31.3.2009 mennessä on 31.10.2007 valtion vuosilo-

mista tehdyn virka- ja työehtosopimuksen mukaan kertynyt kyseisen sopimuksen 7 ja 8 §:ssä tarkoi-

tettua palvelusta, säilyttää tämän sopimuksen mukaisen vuosilomaan oikeuttavan palvelusajan val-

tion palveluksessa jatkaessaan tai erottuaan valtion palveluksesta tullessaan uudelleen valtion palve-

lukseen. Tämän sopimuksen voimaan tultua lasketaan vuosilomaan oikeuttavat palvelusajat edellä 

olevien määräysten mukaisesti. 

 

7 § 

Vuosilomaan oikeuttavan palvelusajan laskeminen 

 

Vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa laskettaessa otetaan huomioon ne kalenterikuukaudet, joi-

den aikana virkamies on ollut päätoimisessa palveluksessa vähintään 18 päivää tai työntekijä on ol-

lut työssä vähintään 14 päivänä. 

 

Soveltamisohje:  

 

Päätoimiseksi katsotaan sellainen virka tai työ, jossa työaika on keskimäärin vähintään 20 tuntia vii-

kossa. Palvelus työaikasääntelyn ulkopuolella olevassa virassa luetaan vuosilomaan oikeuttavaksi 

ajaksi, mikäli työmäärä on vähintään 50 % kokonaistyömäärästä. 

 

Mikäli päätoimisuuden edellytys ei jonkin osa-aikaisen palvelussuhteen osalta täyty, luetaan osa-

aikatyöstä vuosilomaan oikeuttavaksi ajaksi se osuus, mikä vastaa osa-aikatyön suhteellista osuutta 

kyseistä tehtävää vastaavan kokoaikaisen tehtävän säännöllisestä työajasta. 

 

Esimerkki: Henkilö on tehnyt kaksi vuotta 50 % virastotyöajasta. Hänelle luetaan vuosilomaan oi-

keuttavaksi ajaksi kyseisestä ajasta yksi vuosi.  

 

8 § 

Vuosiloman antamisajankohta 

 

Vuosiloma annetaan virkamiehelle ja työntekijälle viraston määräämänä ajankohtana, jolleivät vi-

rasto ja virkamies tai työntekijä sovi vuosiloman pitämisestä siten kuin 9 §:ssä on sovittu.  
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Vuosilomasta 20 päivää annetaan viraston määräämänä aikana lomakautena. Muu osa vuosilomasta 

voidaan määrätä pidettäväksi muunakin aikana saman lomavuoden kuluessa tai siirtää se annetta-

vaksi seuraavana vuonna ennen toukokuun 1 päivää. 

 

Lomat on annettava yhdenjaksoisina, jolleivät työtehtävien laatu tai muut syyt vaadi, että lomakau-

della annettavasta lomasta 10 päivää ylittävä osa on välttämätöntä jakaa pidettäväksi yhdessä tai 

useammassa osassa. 

 

9 § 

Vuosiloman jakamisesta ja ajankohdasta sopiminen 

 

Virasto ja virkamies tai työntekijä saavat sopia, että virkamies tai työntekijä pitää 10 lomapäivää 

ylittävän loman osan yhdessä tai useammassa jaksossa. 

 

Virasto ja virkamies tai työntekijä saavat sopia vuosiloman sijoittamisesta ajanjaksolle, joka alkaa 

sen kalenterivuoden alusta, jolle lomakausi sijoittuu, ja joka päättyy seuraavana vuonna ennen tou-

kokuun 1 päivää. Lisäksi saadaan sopia 10 lomapäivää ylittävän lomanosan pitämisestä viimeistään 

vuoden kuluessa lomakauden päättymisestä. 

 

Virasto voi sopia virkamiehen tai työntekijän kanssa hänen aloitteestaan 20 lomapäivää ylittävän 

lomanosan, kuitenkin enintään viiden lomapäivän, pitämisestä lyhennettynä työaikana. Sopimus on 

tehtävä kirjallisesti. 

 

Jos virkamiehen tai työntekijän palvelussuhde päättyy ennen kuin virkamiehellä tai työntekijällä on 

8 §:n mukaan oikeus pitää vuosilomaa, virasto ja virkamies tai työntekijä saavat sopia palvelussuh-

teen päättymiseen mennessä ansaittavan vuosiloman pitämisestä palvelussuhteen kestäessä. 

 

10 § 

Vuosiloman antamista koskevasta menettelystä virastossa 

 

Viraston on selvitettävä virkamiehille ja työntekijöille tai heidän edustajilleen vuosiloman antami-

sessa työpaikalla noudatettavat yleiset periaatteet.  

 

Vuosilomat vahvistetaan etukäteen laadittavan suunnitelman mukaisesti. Ennen loman ajankohdan 

määräämistä viraston on varattava henkilölle tilaisuus esittää mielipiteensä lomansa ajankohdasta. 

Viraston on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon henkilöiden esitykset ja noudatettava ta-

sapuolisuutta lomien sijoittamisessa. 

 

Viraston määrätessä loman ajankohdan on se saatettava asianomaisen tietoon vähintään kuukautta 

ennen vuosiloman alkamista. Jos tämä ei ole mahdollista, voidaan loman ajankohdasta ilmoittaa 

myöhemminkin, kuitenkin viimeistään kahta viikkoa ennen loman alkamista. 

 

Vahvistetusta lomasuunnitelmasta voidaan poiketa viraston ja virkamiehen tai työntekijän välisellä 

sopimuksella. 

 

Virkamiehen vuosiloma voidaan viraston päätöksellä siirtää ja keskeyttää, mikäli siirtäminen tai 

keskeyttäminen on julkisen vallan käyttöön liittyvistä painavista syistä tarpeen taikka välttämätöntä 

julkisyhteisön laissa säädettyjen terveyteen tai turvallisuuteen liittyvien tehtävien hoitamiseksi. 

Vuosiloman siirtämisestä on ilmoitettava viimeistään kahta viikkoa ennen loman alkamista. 
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Ilman virkamiehen tai työntekijän suostumusta lomaa tai sen osaa ei saa määrätä alkavaksi vapaa-

päivänä, mikäli tämä johtaisi lomapäivien lukumäärän vähenemiseen. Kolme päivää tai sitä lyhy-

empää loman osaa ei saa ilman virkamiehen tai työntekijän suostumusta antaa niin, että lomapäivä 

sattuisi työvuoroluettelon mukaiseksi vapaapäiväksi. 

 

Viraston työjärjestyksen tai vahvistetun työvuorotaulukon perusteella tulevia, jo ansaittuja vapaa-

päiviä ei vuosilomaan sisällytetä. 

 

Virasto ei saa ilman virkamiehen tai työntekijän suostumusta määrätä vuosilomaa virkamiehen tai 

työntekijän äitiys- eikä isyysvapaan ajaksi. Jos virkamiehen tai työntekijän vuosilomaa ei voida äi-

tiys- tai isyysvapaan vuoksi antaa 8 §:llä tarkoitetulla tavalla, loma saadaan antaa kuuden kuukau-

den kuluessa vapaan päättymisestä. 

 

11 § 

Vuosilomapäivien kuluminen 

 

Kokonaisen kalenteriviikon, johon ei sisälly 2 §:n 4 momentissa mainittuja päiviä, pituinen loma 

kuluttaa vuosilomaa viisi päivää. Jaksotyössä sovelletaan samaa periaatetta. Osa-aikatyössä, jossa 

työtä tehdään muutoin kuin säännöllisesti päivittäin lyhennettynä työaikana, ja virkamies tai työnte-

kijä on lomalla kaikki tasoitusjaksoon sisältyvät työpäivät, kuluu lomapäiviä tasoitusjakson arkipäi-

vien lukumäärä. 

12 § 

Vuosiloman siirtäminen työkyvyttömyyden tai perhevapaiden vuoksi 

 

Milloin virkamies tai työntekijä vuosilomansa tai sen osan alkaessa on sairauden tai tapaturman joh-

dosta työkyvytön tai erityisäitiys-, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi virkavapaana tai 

työstä vapautettuna, on loma, jos virkamies tai työntekijä sitä pyytää, siirrettävä myöhäisempään 

ajankohtaan. Virkamiehellä tai työntekijällä on vastaava oikeus loman tai sen osan siirtämiseen, mi-

käli loman tai sen osan alkaessa tiedetään, että virkamies tai työntekijä loman aikana joutuu sellaiseen 

sairaan- tai muuhun siihen rinnastettavaan hoitoon, jonka aikana hän on työkyvytön tai että virkamies 

tulee saamaan virkavapautta tai työntekijä työstä vapautusta erityisäitiys-, äitiys-, isyys- tai vanhem-

painvapaata varten. Virkamiehen tai työntekijän on viraston pyynnöstä esitettävä työkyvyttömyydes-

tään lääkärintodistus tai muu luotettava selvitys. 

 

Milloin sairaudesta tai tapaturmasta johtuva työkyvyttömyys alkaa vuosiloman aikana, on työkyvyt-

tömyysjaksolle ajoittuva loma siirrettävä myöhäisempään ajankohtaan, jos asianomainen sitä pyytää 

ilman aiheetonta viivytystä ja edellyttäen, että työkyvyttömyydestä esitetään lääkärintodistus tai vi-

raston harkinnan mukainen muu luotettava selvitys. 

 

13 § 

Työkyvyttömyyden tai perhevapaiden vuoksi siirretyn vuosiloman ajankohta 

 

Edellä 12 §:ssä sovitulla tavalla siirretty vuosiloma on annettava samalla lomakaudella ja lomakau-

den ulkopuolella annettavaksi määrätty loma ennen seuraavan toukokuun 1 päivää. Jos loman anta-

minen tällä tavalla ei ole mahdollista, siirretyt lomapäivät voidaan antaa lomakauden jälkeen seu-

raavan kalenterivuoden loppuun mennessä. Jos loman antaminen ei työkyvyttömyyden jatkumisen 

vuoksi ole edellä tarkoitetuin tavoinkaan mahdollista, saamatta jäänyt loma korvataan 22 §:ssä tar-

koitetulla lomakorvauksella. 
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Viraston on ilmoitettava siirretyn loman ajankohta vähintään kahta viikkoa tai, jos tämä ei ole mah-

dollista, viimeistään viikkoa ennen loman alkamista. 

 

14 § 

Vuosiloman säästäminen 

 

Sen estämättä, mitä vuosiloman ajankohdasta on sovittu, virasto ja virkamies tai työntekijä voivat 

sopia, että virkamies tai työntekijä säästää osan vuosittaisista lomapäivistään pidettäväksi seuraa-

valla lomakaudella tai sen jälkeen säästövapaana.  

 

Säästää voidaan joko osittain tai kokonaan 3 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdan mukaan määräytyvästä  

vuosilomasta viisitoista päivää ylittävä osa ja 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan määräytyvästä  

vuosilomasta kaksikymmentä päivää ylittävä osa. 

 

Vuosiloman säästämisestä ja säästettävien lomapäivien pitoajankohdasta on tehtävä suunnitelma 

viimeistään silloin, kun virasto varaa virkamiehelle tai työntekijälle tilaisuuden esittää mielipiteensä 

loman ajankohdasta. 

 

Säästövapaa annetaan viraston ja virkamiehen tai työntekijän tarkemmin sopimina ajankohtina vii-

meistään viiden vuoden kuluessa sen lomavuoden päättymisestä, jonka vuosilomasta säästövapaa 

oli säästetty. 

 

Säästövapaan antamisesta ja siirtämisestä on vastaavasti voimassa mitä 10 - 12 §:ssä on sovittu. 

Säästövapaan ajalta maksettavasta palkkauksesta on voimassa mitä vuosilomapalkasta on sovittu. 

Palvelussuhteen päättyessä on korvaus pitämättä jääneestä säästövapaasta maksettava sen mukaan, 

mitä vuosilomakorvauksesta on sovittu, ellei virkamies tai työntekijä 25 §:n mukaisesti siirrä sääs-

tövapaata pidettäväksi toisen valtion viraston tai eduskunnan palveluksessa oloaikana.  

 

Palvelussuhteen muuttuessa osa-aikaiseksi virkamiehellä tai työntekijällä on oikeus pitää 31.3.2013 

mennessä ansaituista vuosilomista kertyneet säästövapaat ennen osa-aikatyöhön siirtymistä tai saada 

korvaus tällaisesta pitämättä jääneestä säästövapaasta. 

 

15 § 

Vuosilomia koskevat järjestelyt virastossa 

 

Vuosilomat on järjestettävä niin, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa viraston säännölliselle 

toiminnalle. 

 

Virasto määrää tarvittaessa, kuka hoitaa vuosilomalla olevan tehtäviä loman aikana. Tällainen tehtä-

vien hoitaminen on toimitettava vastavuoroisesti sekä korvauksetta, jollei siitä ole toisin sovittu tai 

määrätty. 

 

16 § 

Vuosilomapalkan maksaminen 

 

Virkamiehelle ja työntekijälle maksetaan vuosilomapalkka tavanmukaisesti noudatettavana palkan-

maksupäivänä. 
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Huomautus:  

 

Palkanmaksuajankohdasta on sovittu valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen 3 §:ssä 

 

17 § 

Kuukausipalkkaisten vuosilomapalkka 

 

Virkamiehelle ja työntekijälle maksetaan vuosiloman ajalta yleisen virka- ja työehtosopimuksen 7 

§:n mukainen palkkaus, mikäli 2 tai 3 momentista ei johdu muuta. 

 

Mikäli virkamiehen tai työntekijän työaika ja vastaavasti palkkaus on muuttunut lomanmääräytymis-

vuoden aikana, lasketaan lomapalkka 20 §:n mukaan. Poiketen kuitenkin siitä, mitä 20 §:n 1 momen-

tissa on sovittu, on vuosilomapalkka 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa 9 pro-

senttia, 3 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa 11,5 prosenttia ja 3 §:n 1 momentin 

3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa 14,5 prosenttia lomanmääräytymisvuoden aikana virassa- tai 

työssäolon ajalta maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta lukuun ottamatta hätätyöstä ja 

lain tai sopimuksen mukaisesta ylityöstä maksettavaa korotusta. Vuosilomalisää koskevaa 18 §:ää ei 

sovelleta näissä tapauksissa. 

  

Mikäli virkamiehen tai työntekijän työaika ja vastaavasti palkkaus on muuttunut vasta lomanmääräy-

tymisvuoden päättymisen jälkeen ennen vuosiloman tai sen osan alkamista, lomapalkka lasketaan 

lomanmääräytymisvuoden aikaisen työajan perusteella määräytyvän kuukausipalkan mukaan. 

 

18 § 

Vuosilomalisä 

 

Virkamiehelle ja työntekijälle maksetaan vuosiloman ajalta vuosilomalisää. Lisän suuruus kutakin 

vuosilomapäivää kohden on 1/250 edellisenä lomanmääräytymisvuonna maksettujen tai maksetta-

vaksi erääntyneiden alla mainittujen palkanlisien ja lisäpalkkioiden yhteismäärästä.  

 

Hallinnonalan neuvotteluviranomaisen tekemällä tarkentavalla virkaehtosopimuksella voidaan alla 

mainituista palkanlisistä ja lisäpalkkioista sopia toisin edellyttäen, että poikkeamissopimuksesta ei 

aiheudu valtiolle lisäkustannuksia vaan kustannuslisäykset katetaan sopimuksista aiheutuvilla sääs-

töillä. 

 

Vuosilomalisä maksetaan lomavuonna kesä-heinäkuun aikana. Palvelussuhteen päättyessä vuosilo-

malisä maksetaan palvelussuhteen päättyessä taikka mahdollisimman pian sen jälkeen. 

  

Vuosilomalisään oikeuttavat palkanlisät ja lisäpalkkiot 

 

05050  Aattopäivänlisä 

04012   Apujäsen/sijaisjäsenpalkkio, HO 

04743   Avustavan ulosottomiehen perimispalkkio 

04062   Haastemiehen ja avustavan ulosottomiehen toimenpidepalkkio  

tiedoksiannosta  

04061   Haastemiehen toimenpidepalkkio tiedoksiannosta 

04079   Hyydetulvien ja jääpatojen torjuntalisä 

04091   Hälytysraha 

25200   Iltatyölisä, 15 % 
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25201  Iltatyölisä, 15 %, ylityöansiota 

04123  Kiipeilylisä 

04203   Laskuvarjohyppylisä 

05340    Lauantaityökorvaus 

05341   Lauantaityökorvaus, ylityöansiota 

05379  Likaisen työn lisä  

03046  Likaisen työn lisä 

05380  Likaisen työn lisä 

05385   Linnakeraha, verollinen osuus, PLM 

04256  Luottamusmies- ja yhteistoimintalisä  

02848  Luottamusmiespalkkio (varaluottamusmies) 

04258  Luottamusmiespalkkio (varaluottamusmies) 

04279   Maastotyölisä, MML, GTK, PLM 

04280  Mastoraha 

04546   Räjäytystyölisä, PLM 

04630   Sukellusraha 

05595   Sunnuntaityökorvaus 

05596   Sunnuntaityökorvaus, ylityöansiota 

05593   Sunnuntaityökorvaus, 50 %, työaikasopimus 18 § 

04181   Toimiraha, luotsikutterinhoitajat 

04612   Toimiraha, sisävesiluotsit, väylämestarit ja väylänhoitajat 

02852  Työsuojeluvaltuutetun palkkio (varatyösuojeluvaltuutettu) 

04255  Työsuojeluvaltuutetun palkkio (varatyösuojeluvaltuutettu) 

04745   Ulosottomiehen toimenpidepalkkio 

05780   Varallaolokorvaus, TAL 5 § 

25785   Varallaolokorvaus, vapaamuotoinen 

04832   Vuorotyölisä, yö, euroa/t 

04942   Yöhoitolisä 

25910   Yötyölisä, 35 % 

25911   Yötyölisä, 35 %, ylityöansiosta 

 

 

19 § 

Tunti- ja urakkapalkkaisten vuosilomapalkka 

 

Tunti- ja urakkapalkkaisen virkamiehen, joka palvelussuhteensa perusteella on palveluksessa vähin-

tään 18 päivänä kalenterikuukaudessa ja työntekijän, joka sopimuksensa mukaan työskentelee vä-

hintään 14 päivänä kalenterikuukaudessa, vuosilomapalkka ja lomakorvaus on 10 prosenttia, taikka 

palvelussuhteen jatkuttua lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä vä-

hintään vuoden, 12,5 prosenttia lomanmääräytymisvuoden aikana virassa- tai työssäolon ajalta mak-

setusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta. 

 

20 § 

Prosenttiperusteinen vuosilomapalkka 

 

Virkamiehen ja työntekijän, joka palvelussuhteensa mukaisesti on lomanmääräytymisvuoden aikana 

valtion palveluksessa niin harvoina päivinä, että tästä syystä ei yhtään tai vain osa kalenterikuukau-

sista on 4 §:n mukaisia täysiä lomanmääräytymiskuukausia, vuosilomapalkka on 9 prosenttia, 

taikka palvelussuhteen jatkuttua lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä 
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vähintään vuoden, 11,5 prosenttia lomanmääräytymisvuoden aikana virassa- tai työssäolon ajalta 

maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta lukuun ottamatta hätätyöstä ja lain tai sopimuk-

sen mukaisesta ylityöstä maksettavaa korotusta. 

 

Jos virkamies tai työntekijä on lomanmääräytymisvuoden aikana ollut estynyt tekemästä työtä tä-

män sopimuksen 5 §:n 1 momentin 1-2, 4-5 tai 11 kohdissa tarkoitetusta syystä, vuosilomapalkan 

perusteena olevaan palkkaan lisätään laskennallisesti poissaoloajalta saamatta jäänyt palkka enin-

tään tämän sopimuksen 5 §:ssä määrätyltä ajalta. Poissaoloajan palkka lasketaan, jollei muusta ole 

sovittu, keskimääräisen viikkotyöajan ja poissaolon alkamishetken palkan mukaan ottaen huomioon 

poissaoloaikana toteutetut palkankorotukset. Jos keskimääräisestä viikkotyöajasta ei ole sovittu, las-

kennallinen palkka määräytyy poissaoloa edeltävän 12 viikon keskimääräisen viikkotyöajan mu-

kaan.  

 

Tässä pykälässä tarkoitettu palkka maksetaan palvelussuhteen jatkuessa kesäkuun palkanmaksun 

yhteydessä. Palvelussuhteen päättyessä palkka maksetaan päättymiskuukauden palkanmaksun yh-

teydessä. 

 

Edellä 17 §:n 2 momentissa tarkoitettua vuosilomapalkkaa maksetaan seuraavasti. Vuosilomapalk-

kaa maksetaan sopimuksen 2 §:n 4 momentin mukaisilta lomapäiviltä. Lomapäivän palkka laske-

taan jakamalla vuosilomapalkka sopimuksen 3 §:n mukaisesti määräytyvällä lomapäivien lukumää-

rällä. Tämä palkka maksetaan kultakin lomajaksolta 3 momentin ensimmäisestä virkkeestä poiketen 

loman pitämisajankohdan mukaisen tavanomaisen palkanmaksun yhteydessä. Mikäli lomajakso on 

pidetty ennen lomanmääräytymisvuoden päättymistä, oikaistaan palkanmaksu lomanmääräytymis-

vuoden päättymisen jälkeen viimeistään lomarahan maksukuussa.  

 

21 § 

Sivutoimisten osa-aikaisten ja opettajien vuosilomapalkka palvelussuhteen jatkuessa 

 

Osa-aikaiselle virkamiehelle ja työntekijälle, jolla on lisäksi valtion palveluksessa päätoimi, makse-

taan osa-aikatyössä ansaitun vuosiloman ajalta vuosilomapalkkaa 20 §:n 1 momentin määräysten 

mukaisesti. Tällaiselle henkilölle annetaan vapaata sivutoimisesta palveluksesta siksi ajaksi, jona 

hänellä on vuosiloma päätoimestaan. 

 

Valtion oppilaitosten pää- ja sivutoimisille tuntiopettajille maksetaan lomapalkkaa 20 §:n 1 momen-

tissa sovittujen perusteiden mukaisesti, milloin tuntipalkkio on sovittu tai määrätty suoritettavaksi 

kertatuntipalkkiona. 

 

22 § 

Vuosiloma tai vuosilomakorvaus palvelussuhteen päättyessä tai varusmiespalvelukseen ryh-

dyttäessä 

 

Milloin palvelussuhde valtioon päättyy, virkamiehellä ja työntekijällä on oikeus saada vuosiloma tai 

lomakorvaus siltä ajalta, jolta hän palvelussuhteen päättymiseen mennessä ei ole saanut lomaa tai 

korvausta. 

 

Tässä pykälässä tarkoitettu oikeus vuosilomaan tai lomakorvaukseen on varusmies- tai siviilipalve-

lusta suorittamaan ryhtyvällä virkamiehellä ja työntekijällä, jos hän sitä haluaa, vaikka hänen palve-

lussuhteensa ei ole päättynyt. 
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23 § 

Vuosilomakorvauksen määräytyminen 

 

Vuosilomakorvaus on pitämättä jäänyttä vuosilomapäivää kohti 1/21 täydestä koko kuukausipalkasta. 

Sopimuksen 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun virkamiehen tai työntekijän lomakorvaus määräytyy 

kuitenkin sen mukaan, mitä sanotussa momentissa on vuosilomapalkasta sovittu. 

 

Tunti- ja urakkapalkkaisten lomakorvaus määräytyy sopimuksen 19 §:n mukaan. 

 

Sopimuksen 13 §:n tarkoittamissa tapauksissa määräytyy vuosilomakorvaus noudattaen soveltuvin 

osin, mitä 17 – 20 §:ssä on sovittu vuosilomapalkasta. Maksettaessa vuosilomakorvaus sopimuksen 

17 §:n 1 momentissa tarkoitetulle kuukausipalkkaiselle virkamiehelle tai työntekijälle, maksetaan 

vuosilomakorvaus sen joulukuun palkkauksen mukaan, jonka aikana siirretyt lomat olisi viimeistään 

tullut pitää.   

 

Edellä 22 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa määräytyy vuosilomakorvaus noudattaen soveltuvin osin, 

mitä 17 – 20 §:ssä on sovittu vuosilomapalkasta. Maksettaessa vuosilomakorvaus sopimuksen 17 §:n 

1 momentissa tarkoitetulle kuukausipalkkaiselle virkamiehelle tai työntekijälle, maksetaan vuosilo-

makorvaus palvelussuhteen päättymiskuukauden ja osa-aikatyöhön siirtymiskuukauden 

tai varusmies- tai siviilipalvelukseen lähtemiskuukauden palkkauksen mukaan. 

 

Soveltamisohje: 

Palkkaus määritellään yleisen virka- ja työehtosopimuksen 7§:n mukaisesti. 

 

24 § 

Lomaraha  
 

Virkamiehelle ja työntekijälle maksetaan lomaraha niiltä lomapäiviltä, jotka hän on ansainnut edel-

lisenä lomanmääräytymisvuonna. Opetushenkilöstön oikeudesta lomarahaan on sovittu jäljempänä 

6 momentissa. 

 

Lomaraha määräytyy sen viran tai tehtävän palkkauksen mukaan, jossa asianomainen on kesä-

kuussa. Jos lomarahan maksamisajankohdasta on sovittu 5 momentin pääsäännöstä poiketen, loma-

raha määräytyy maksatuskuukautta edeltävän kuukauden palkan mukaan. Jos asianomainen on vir-

kavapaana tai työstä vapautettuna kesäkuussa tai muussa edellä tarkoitetun mukaisessa kuukau-

dessa, määräytyy lomaraha sen palkan mukaan, joka hänelle olisi maksettu, jos hän olisi ollut 

työssä. Jäljempänä 7 ja 8 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa lomaraha määräytyy vastaavasti 

ero- tai siirtymähetken viran tai tehtävän palkan mukaan. 

 

Huom! Ks. Valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoittamispöytäkirjan (9.3.2018) 20 §; Loma-

rahan määräaikainen alentaminen (koskee seuraavia momentteja 3 ja 4).                      

Kuukausipalkkaisen virkamiehen ja työntekijän lomaraha on 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoite-

tussa tapauksessa 4 prosenttia, 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa 5 prosenttia ja 3 kohdassa tar-

koitetussa tapauksessa 6 prosenttia lomarahan maksukuukautta edeltävän kuukauden kuukausipal-

kasta kerrottuna täysien lomanmääräytymiskuukausien lukumäärällä. 

 

Tunti- ja urakkapalkkaisen virkamiehen tai työntekijän lomaraha on 50 prosenttia hänen 19 §:n mu-

kaisesta vuosilomapalkastaan. 
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Lomaraha maksetaan heinäkuussa, ellei tarkentavalla virka- tai työehtosopimuksella ole toisin 

sovittu. Jäljempänä 7 ja 8 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa lomaraha maksetaan siirtymisajan-

kohdan tai palvelussuhteen päättymisajankohdan palkanmaksun yhteydessä. 

 

Virkasuhteiselle päätoimiselle opettajalle maksetaan lomaraha niin monelta lomapäivältä kuin ky-

seinen virkamies saisi vuosilomaa, jos hänen lomansa määräytyisi tämän sopimuksen perusteella. 

Päätoimisella tuntiopettajalla on kuitenkin oikeus enintään asianomaisen opettajan viran opetusvel-

vollisuutta vastaavan tuntimäärän mukaan laskettavaan lomarahaan samojen perusteiden mukaan 

kuin opettajan virassa. 

 

Palvelussuhteen päättyessä maksetaan lomaraha kaikilta niiltä lomapäiviltä, jotka virkamies tai 

työntekijä on ansainnut palvelussuhteen päättymishetkeen mennessä ja joilta hän ei ole saanut loma-

rahaa.  

 

Virkamiehelle tai työntekijälle, joka siirtyy osa-aikaiseksi osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen 

vuoksi tai lähtee suorittamaan varusmies- tai siviilipalvelustaan tai siirtyy sotilaalliseen kriisinhal-

lintatehtävään taikka siviilikriisinhallintatehtävään tahi pohjoismaisen instituutin palvelukseen 

taikka palvelukseen Yhdistyneissä Kansakunnissa, sen erityisjärjestöissä tai muussa sellaisessa hal-

litusten välisessä kansainvälisessä järjestössä tai yhteistyöelimessä, johon Suomi on virallisesti liit-

tynyt tahi sellaisessa kansainvälisessä kehitysyhteistyötehtävässä, jossa Suomi on mukana, makse-

taan lomaraha kaikilta niiltä lomapäiviltä, jotka hän on ansainnut siirtymähetkeen mennessä ja joilta 

hän ei ole saanut lomarahaa.  

 

Jos virkamies tai työntekijä saavuttaa ennen lomavuoden loppua oikeuden 3 §:n 3 momentin mukai-

seen pidempään lomaan, hänellä on oikeus lomarahaan myös näiden päivien osalta. 

 

Soveltamisohje: 

Virkamiehen tai työntekijän siirtyessä toisen valtion viraston palvelukseen, lomarahan maksamis-

velvollisuus siirtyy uudelle virastolle. 

 

Mikäli kokoaikainen virkamies tai työntekijä haluaa sopia osa-aikatyöhön siirtymisestä osittaisen 

varhennetun vanhuuseläkkeen vuoksi, hänen tulee toimittaa työnantajalle kirjallinen todistus eläk-

keestään. 

 

Huomautus: 

Lomarahaa ei makseta virkamiehelle tai työntekijälle, jolle ei kerry ainoatakaan täyttä lomanmää-

räytymiskuukautta.  

 

25 § 

Vuosilomaoikeuden siirtäminen 

 

Virkasuhteen tai työsuhteen päättyessä sen johdosta, että virkamies tai työntekijä välittömästi siirtyy 

toisen valtion viraston palvelukseen tai palvelussuhteesta toiseen, on hänellä oikeus siirtää pitämättä 

olevat vuosilomapäivät ja säästämänsä säästövapaa pidettäväksi siirtymisajankohdan jälkeen. Sa-

moin voidaan menetellä virkamiehen tai työntekijän siirtyessä eduskunnan palvelukseen. 

 

Siirrettyyn lomaan tai sen osaan noudatetaan sen palvelussuhteen perusteella määräytyviä sopimus-

määräyksiä, jossa asianomainen on loman tai sen osan alkaessa. 
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26 § 

Työrauha 

 

Virkamiehet 

 

Tähän sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassaoloaikana ryhtyä työtaistelutoimenpiteisiin 

sopimuksen pätevyydestä, voimassaolosta tai oikeasta sisällöstä taikka sopimukseen perustuvasta 

vaatimuksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi, voimassa olevan sopimuksen muuttamiseksi tai uu-

den sopimuksen aikaansaamiseksi. 

 

Lisäksi tähän sopimukseen sidottu yhdistys on velvollinen valvomaan, että sen alaiset yhdistykset ja 

virkamiehet, joita sopimus koskee, eivät riko edellisessä momentissa tarkoitettua työrauhavelvoi-

tetta eivätkä sopimuksen määräyksiä. Tämä yhdistykselle kuuluva velvollisuus sisältää myös sen, 

ettei yhdistys saa tukea tai avustaa kiellettyä työtaistelutoimenpidettä eikä muullakaan tavalla vai-

kuttaa sellaisiin toimenpiteisiin, vaan on velvollinen pyrkimään niiden lopettamiseen. 

 

Työntekijät 

 

Tämän työehtosopimuksen voimassaoloaikana ei saa ryhtyä lakkoon, sulkuun eikä muuhun niihin 

verrattavaan toimenpiteeseen, joka kohdistuu tämän sopimuksen määräyksiä vastaan tai tarkoittaa 

tämän sopimuksen muuttamista.  

 

27 § 

Sopimuksen voimassaolo 

 

Tämä sopimus tulee voimaan 1.2.2018 ja on voimassa 31.3.2020 saakka. Sopimuksen voimassaolo 

jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan, siltä osin kuin sitä ei jonkun sopimusosapuolen toimesta 

irtisanota vähintään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä.  

  


