
Terveyspalvelualan 
työehtosopimuksen 
vuosilomamääräykset siirryttäessä 
viisipäiväiseen 
vuosilomalaskentaan 

16 § Vuosiloma 

Vuosiloman kertyminen 

1. 1.4.2022 alkaen ansaittavissa vuosilomissa siirrytään vuosilomalain mukaisesta 

arkipäivälaskennasta (6/vk) lomapäivälaskentaan (5/vk), ellei 

työnantajakohtaisesti päätetä aikaisemmasta voimaantulosta. 

Esimerkit: 

Lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2021–31.3.2022 lomat ansaitaan 

entisen 6/vk arkipäivälaskennan mukaan ja annetaan arkipäivinä 6 

arkipäivää/vk lomakaudella 2022 ja sen jälkeisellä talvilomakaudella tai 

maksetaan työsuhteen päättyessä lomakorvauksena 6/vk 

laskentasäännön mukaan, ellei työnantajakohtaisesti ole päätetty 

aikaisemmasta voimaantulosta. 

Lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2022–31.3.2023 lomat ansaitaan 5/vk 

lomapäivälaskennan mukaan ja annetaan lomapäivinä 5 lomapäivää/vk 

tai maksetaan työsuhteen päättyessä lomakorvauksena 5/vk 

laskentasäännön mukaan. 

1.5.2023 pitämättömät kuusipäiväisen laskennan mukaisesti ansaitut 

vuosilomat muutetaan viisipäiväisen laskennan mukaiseksi tämän pykälän 3. 

kohdan mukaisesti. 

Esimerkki 

Jos työntekijällä on vielä 1.5.2023 pitämättä 6-päiväisen laskennan 

mukaan ansaittuja lomia ajalta ennen 1.4.2022, muunnetaan ne 5-

päiväisen laskennan mukaiseksi 1.5.2023. 

Lomapäiviä ovat maanantain ja perjantain väliset päivät lukuun ottamatta TES:n 

8 §:n mukaisia arkipyhiä. 

Ellei tässä TES:n 16 §:ssä toisin ole määrätty, sovelletaan muilta osin 

vuosilomalakia kuitenkin siten, että vuosilomalain loman ajankohtaa ja 

säästämistä koskevissa 21 ja 27 §:issä mainituilla 12, 18 ja 24 arkipäivillä 

tarkoitetaan lomapäiviksi muutettuina 10, 15 ja 20 lomapäivää. 
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2. Työntekijä ansaitsee vuosilomaa kultakin täydeltä 

lomanmääräytymiskuukaudelta seuraavasti: 

a) Lomataulukkoa A sovelletaan, jos työntekijän työsuhde on maaliskuun 

loppuun mennessä yhdenjaksoisesti jatkunut alle vuoden nykyisellä 

työnantajalla, ellei työntekijä muutoin kuulu taulukoiden B tai C piiriin. 

b) Lomataulukkoa B sovelletaan, jos työntekijän työsuhde on lomakautta 

edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä keskeytymättä 

jatkunut vähintään vuoden tai jos työntekijällä on kaksitoista täyttä 

lomanmääräytymiskuukautta tai jos työntekijällä on 5 vuotta palvelusvuosiin 

oikeuttavaa palvelua. 

c) Lomataulukkoa C sovelletaan, jos työntekijällä on maaliskuun loppuun 

mennessä palveluslisään oikeuttavaa palvelusaikaa vähintään 15 vuotta. 

d) Vuotuiset lisälomapäivät: 

Siltä osin, kun lomaoikeus on tämän pykälän mukaisesti 25 päivää tai 

enemmän, lisätään loman pituutta 5 päivällä. Siltä osin kuin lomaoikeus on 

tämän pykälän mukaisesti 21–24 päivää, lisätään loman pituutta 2–3 

päivällä. Tällöin työntekijään sovelletaan kunkin taulukon alinta 

lisälomapäivät sisältävää riviä. 

Pöytäkirjamerkintä: 

Työntekijän mahdollista edellä tässä pykälässä mainittua pitempää 

vuosilomaa koskevaa etua ei tällä työehtosopimuksella huononneta. 

 

 

 

Esimerkki: Alle 5 vuotta alan palveluslisäkokemusta omaavan 

työntekijän työsuhde on alkanut 1.1.2023. 

Lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2022–31.3.2023 häneen sovelletaan 

lomataulukkoa A. 

1.4.2023 alkaen häneen sovelletaan lomataulukkoa B, kunhan työsuhde 

yhteensä kestää vähintään vuoden. 
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Esimerkki: Työntekijällä täyttyy 15 vuotta palveluslisään oikeuttavaa alan 

työkokemusta 1.9.2022. Hän alkaa ansaita lomaa lomataulukon C 

mukaan 1.4.2022 alkaen. 

Esimerkki: Yli 15 vuotta palveluslisäkokemusta omaavan työntekijän 

työsuhde on alkanut 1.1.2023. Hän alkaa ansaita lomaa välittömästi 

lomataulukon C mukaan. 

3. TES:n tasoa korkeamman lomaoikeuden tai säästövapaiden muuntaminen: 

Työntekijään sovellettu tämän TES:n tasoa korkeampi lomaoikeus ja säästetyt 

vuosilomapäivät muunnetaan 5 pv/vk lomapäivälaskentaan 6 pv/vk 

arkipäivälaskennasta alla olevan taulukon mukaisesti. Taulukon ylittävien 

lomapäivien osuus muunnetaan kertomalla lomaoikeus luvulla 0,85. 
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Vuosiloman antaminen 

4. Vuosiloma annetaan vuosilomalain mukaan. Se osa lomasta, joka ylittää 20 

lomapäivää, annetaan työnantajan määräämänä aikana lomakauden jälkeen 

ennen seuraavan vuoden lomakauden alkua. Kappaleessa 2 c) tarkoitetusta 

lomasta annetaan kuitenkin 25 lomapäivää ylittävä loman osa työnantajan 

määräämänä aikana lomakauden jälkeen ennen seuraavan vuoden 

lomakauden alkua tai työntekijän suostumuksella muulloinkin sen 

kalenterivuoden kuluessa, jonka aikana lomaan oikeuttava 

lomanmääräytymisvuosi päättyy. Kappaleessa 2 d) tarkoitettu loman osuus 

annetaan työnantajan määräämänä ajankohtana lomakaudella tai lomakauden 

jälkeen ennen seuraavan vuoden lomakauden alkua. 

Vuosilomapalkka ja -korvaus 

5. Vuosiloman ajalta työntekijällä on oikeus saada palkkansa vuosilomalain 

mukaisesti. 

Kuukausipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkka 

6. Kuukausipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkka ja lomakorvaus lasketaan 

käyttäen jakajana lukua 21 ja kertojana lomapäivien lukumäärää, ellei 2 §:n 

mukaisesti paikallisesti sovita osakuukauden palkanlaskentasäännön 

käyttämisestä. 

Sen lisäksi kuukausipalkkaisella työntekijällä, jonka työaikaan sisältyy 

säännöllisenä työaikana tehtävää sunnuntai-, ilta-, yö- tai lauantaityötä, on 

oikeus saada em. työaikakorvauksia vastaava lisäys vuosiloma-ajan palkkaan 

ja vuosilomakorvaukseen. Työaikakorvauksista suoritettava rahakorvaus 

otetaan huomioon vuosiloma-ajan palkassa niin, että varsinaisen 

kuukausipalkan perusteella laskettua vuosilomapäiväpalkkaa korotetaan sillä 

prosenttiluvulla, joka osoittaa, kuinka monta prosenttia 

lomanmääräytymisvuoden aikana maksetut työaikakorvaukset ovat olleet 

samalta ajalta maksetuista varsinaisista säännöllisen työajan palkoista. 

Tuntipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkka 

7. Tuntipalkkaisten työntekijöiden vuosilomapalkan laskennassa käytetään 

vuosilomalain laskentasääntöjä. 

Keskipäiväpalkkaan perustuva vuosilomapalkka: 14 päivän 

ansaintasäännön piirissä olevaan tuntityöntekijään sovelletaan vuosilomalain 11 

§:ää,  

kuitenkin niin, että vuosilomalain mukaisen kerrointaulukon sijaan noudatetaan 

alla olevaa kerrointaulukkoa. 



 

 

 

6 

 

Jos lomapäivien määrä on enemmän kuin 35, kerrointa korotetaan luvulla 1,08 

lomapäivää kohden. 

8. Prosentuaalinen vuosilomapalkka ja vuosilomakorvaus määräytyvät 

vuosilomalain mukaan. Jos työntekijän vuosilomapalkka tai vuosilomakorvaus 

määräytyy prosenttimääräisenä ja hänelle on kertynyt lomapäiviä enemmän 

kuin 20, korotetaan hänelle maksettavaa lomakorvausta 9 %:n lisäksi kutakin 

ylittävää lomapäivää kohden 0,52 %. 
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9. Jos työntekijä tekee osa-aikatyötä ja saa osasairauspäivärahaa lomalle 

lähtöhetkellä, maksetaan vuosilomapalkka sen mukaan, mikä palkka olisi ollut, 

jos henkilö ei olisi osa-aikasairauslomalla. 

Vuosilomapalkan maksaminen 

10. Lomapalkka maksetaan normaalina palkanmaksupäivänä, ellei työntekijä 

viimeistään kuukautta ennen loman alkua pyydä lomapalkan maksamista 

vuosilomalain mukaisesti. 

17 § Lomaraha 

1. Työnantajan siirryttyä tämän liitteen mukaisesti 5/vk lomapäivälaskentaan 

työntekijälle maksetaan lomarahana 50 % hänen liitteen mukaisesta 16 §:n 5, 6, 

7 tai 8 kohdan tuntikohtaiset lisät sisältävästä vuosilomapalkastaan. Lomarahaa 

ei kuitenkaan makseta liitteen 16 §:n 2 d) kohdan mukaan määräytyvistä 

lisälomapäivistä. 

Lomaraha lasketaan kesäkuun säännöllisen kuukausipalkan perusteella ja 

maksetaan heinäkuun palkanmaksun yhteydessä, ellei työnantajan ja 

työntekijän välillä toisin sovita. Säännöllinen kuukausipalkka sisältää joka 

kuukausi saman suuruisena maksettavan palkan tehtäväkohtaisine ja 

henkilökohtaisine lisineen. 

Esimerkki: Työntekijä on ansainnut lomaa 25 lomapäivää ilman 

lisälomapäiviä. Lomanmääräytymisvuoden tuntikohtaiset lisät ovat olleet 

8 % lomanmääräytymisvuoden kuukausipalkoista. Lomaraha on 50 % x 

25/21 x 8 %:lla korotettu kesäkuun säännöllinen kuukausipalkka 

(tilapäisiä muutoksia tai palkattomia poissaoloja ei oteta huomioon). 

Työsuhteen päättyessä lomaraha lasketaan työsuhteen päättymishetken 

kuukausipalkan perusteella. 

Mikäli työntekijän lomapalkka lasketaan prosenttiperusteisesti tai 

vuosilomalain 10 § 4 momentin mukaisissa muutostilanteissa 

lomanmääräytymisvuoden aikaisen kuukausipalkan perusteella, on 

lomarahan suuruus 50 % tuntikohtaiset lisät sisältävästä lomapalkasta 

lukuun ottamatta liitteen 16 § 2 d) kohdan mukaan määräytyvää 

lisälomapäiväosuutta. 

2. Lomarahan saamisen edellytyksenä on, että työntekijä aloittaa vuosilomansa 

ilmoitettuna tai sovittuna ajankohtana. Oikeus lomarahaan syntyy myös, jos 

työntekijä välittömästi ennen vuosiloman alkamista tai vuosiloman päätyttyä 

työsuhteen kestäessä on ollut poissa työstä työnantajan suostumuksella tai 

vuosilomalain 2 luvun 7 §:n tarkoittamasta taikka muusta pätevästä syystä. 

Pöytäkirjamerkintä: 
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Lomarahaa maksettaessa työntekijän työstä poissaolo työsopimuslain 3 

luvun 1 §:n mukaisella hoitovapaalla rinnastetaan tilanteisiin, joissa 

työntekijä on poissa työstä työnantajan suostumuksella. Lomarahan 

saamisen edellytyksenä on, että työntekijä palaa työhön lain 

tarkoittaman ennakkoilmoituksen tai siihen myöhemmin perustellusta 

syystä tehdyn muutoksen mukaisesti. 

3. Vanhuus-, rintamamies- tai työkyvyttömyyseläkkeelle sekä varhennetulle 

vanhuuseläkkeelle tai yksilölliselle varhaiseläkkeelle siirtyvälle työntekijälle 

maksetaan lomaraha edellä mainittuna prosenttina työntekijän 

vuosilomapalkasta ja vuosilomakorvauksesta. 

4. Lomaraha maksetaan asevelvollisuuttaan suorittamaan lähtevälle työntekijälle 

hänen palattuaan sen jälkeen asianmukaisesti työhön. Tällöin maksettavan 

lomarahan määrä lasketaan työntekijän palvelukseen astuessa sovellettavan 

työehtosopimuksen osoittamana prosenttina siitä lomapalkasta ja 

vuosilomakorvauksesta, joka työntekijälle maksettiin hänen palvelukseen 

astuessaan. Tämä määräys koskee myös aseetonta ja siviilipalvelusta sekä 

naisten vapaaehtoista asepalvelusta. 

5. Lomaraha maksetaan myös työntekijälle työsuhteen päättyessä maksettavasta 

vuosilomakorvauksesta edellyttäen, että työsuhde on kestänyt yhdenjaksoisesti 

yli yhden viikon. 

6. Lomarahaa ei makseta työntekijälle, joka on välittömästi loman päätyttyä ollut 

poissa työstä ilman pätevää syytä, jättää irtisanomisajan noudattamatta tai 

purkaa määräaikaisen työsopimuksen irtisanomisaikaa noudattamatta. 

Lomarahaa ei myöskään makseta, jos työnantaja päättää työsuhteen muusta 

työntekijästä johtuvasta syystä kuin työkyvyttömyydestä johtuen. Lomaraha 

maksetaan kuitenkin, mikäli työsuhteen päättäminen katsotaan lain vastaiseksi. 

7. Lomarahaa voidaan vaihtaa vapaaksi, jos siitä työpaikalla sovitaan. Lomarahan 

vapaaksi vaihtamisen mahdollisuudesta lomanmääräytymisvuoden osalta 

sovitaan kirjallisesti työnantajan ja luottamusmiehen kesken. Yksittäisen 

työntekijän osalta lomarahan vapaaksi vaihtaminen edellyttää edellä mainitun 

sopimuksen lisäksi, että siitä sovitaan työnantajan ja työntekijän välillä. 

Vapaa annetaan kesä- tai talvilomakaudella. Vapaan ajankohta sovitaan 

lomarahavapaasta sovittaessa. Vapaa rinnastetaan työssäoloon loman 

ansainnassa. Työntekijän sairastuessa ennen lomarahavapaan alkamista tai 

sen aikana, siirtyy sairausloman ajalle osuva vapaa työntekijän pyynnöstä 

pidettäväksi myöhempänä ajankohtana, kuten työehtosopimuksen liitteen 4 

työaikapankkisopimuksen 6. kohdassa on määrätty tai korvataan rahana, jos 

niin sovitaan. 
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Vapaan ajalta maksetaan säännöllisen palkan lisäksi epämukavan työajan 

korvaukset palkkasopimuksen 21. kohdan mukaisesti. Lomarahavapaan ajalta 

maksettavan palkan määrän on vastattava lomarahan määrää. 

Työsuhteen päättyessä pitämätön vapaa korvataan vastaavana rahakorvauksena. 

 

 


