
Taulukko 1 

Täysiä 
lomanmääräytymiskuukausia 

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

Rivi A: vuosilomapäiviä 
(työpäiviä) 

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 38 

Rivi B: vuosilomapäiviä 
(työpäiviä) 

3 5 8 10 13 15 18 20 23 25 28 30 

 

Vuosiloman pituus määräytyy taulukko 1:n mukaan, jos työntekijä on ollut 31.3. työsuhteessa ja hänellä on 

tällöin päättyneen lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä 

– nykyisen työnantajan palvelua tai hyväksymää kokemuslisään oikeuttavaa palvelusaikaa 

vähintään 15 vuotta 

– ja lisäksi hänen nykyinen työsuhteensa omaan työnantajaan on välittömästi ja 

yhtäjaksoisesti jatkunut vähintään 6 kuukautta. 

Jos taulukko 1 ansaintasäännön piirissä olevan työntekijän työsuhde päättyy kesken 

lomanmääräytymisvuoden, hän ansaitsee vuosilomaa viimeiseksi jäävältä lomanmääräytymisvuodelta 

edelleen tämän taulukon mukaan. 

Taulukko 2 

Täysiä 
lomanmääräytymiskuukausia 

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

Rivi A: vuosilomapäiviä 
(työpäiviä) 

3 5 7 9 12 15 18 20 22 24 26 28 

Rivi B: vuosilomapäiviä 
(työpäiviä) 

3 5 7 9 11 13 15 17 20 21 24 25 

10 vuoden palvelu  
Täysiä 
lomanmääräytymiskuukausia 

           12 

Vuosilomapäiviä (työpäiviä)            30 

 

1) Vuosiloman pituus määräytyy taulukko 2:n mukaan sen lomanmääräytymisvuoden alusta 

lukien, jonka aikana työntekijän työsuhde tulee kestäneeksi yhtäjaksoisesti vähintään 1 

vuoden. 

Tässä kohdassa tarkoitettuna vuoden yhtäjaksoisena palveluna ei oteta huomioon aikaa, 

jolloin työntekijä on ollut suorittamassa asevelvollisuuslaissa (452/1950) tarkoitettua 

vakinaista palvelua, naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetussa laissa (194/1995) 

tarkoitettua vapaaehtoista asepalvelusta tai siviilipalveluslaissa (1723/1991) tarkoitettua 

siviilipalvelusta. 

2) Vuosiloman pituus määräytyy taulukko 2:n mukaan, jos työntekijä on ollut 31.3. 

työsuhteessa ja hänellä on tällöin päättyneen lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä 

nykyisen työnantajan palvelua tai hyväksymää kokemuslisään oikeuttavaa palvelusaikaa 

vähintään 5 vuotta ja lisäksi hänen nykyinen työsuhteensa omaan työnantajaan on 

välittömästi ja yhtäjaksoisesti jatkunut vähintään 6 kuukautta. 



3) Vuosiloman pituus määräytyy taulukko 2:n 10 vuoden palvelun mukaan, jos työntekijä on 

ollut 31.3. työsuhteessa ja hänellä on tällöin päättyneen lomanmääräytymisvuoden loppuun 

mennessä nykyisen työnantajan palvelua/hyväksymää kokemuslisään oikeuttavaa 

palvelusaikaa vähintään 10 vuotta ja lisäksi vuosilomaoikeutta on kertynyt 12 täydeltä 

lomanmääräytymiskuukaudelta. 

Jos taulukon 2 ansaintasäännön piirissä olevan työntekijän työsuhde päättyy kesken 

lomanmääräytymisvuoden, hän ansaitsee vuosilomaa viimeiseksi jäävältä lomanmääräytymisvuodelta 

edelleen tämän taulukon mukaan. 


