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Lomapalkkavelan kirjaaminen vuoden 2011 tilinpäätöksestä alkaen 

 

1 Lausunnon peruste 
 
Kuntajaosto on päättänyt antaa oma-aloitteisesti lausunnon lomapalkkavelan kirjaamisesta 
kuntasektorin uusien virka- ja työehtosopimusten muuttuneiden lomaoikeusmääräysten 
vuoksi.  

 
2 Perustelut 
 
2.1 Kunnallisten virka- ja työehtosopimusten muutos 
 

Vuosilomamääräykset ovat muuttuneet marraskuussa 2011 sovituissa uusissa kunnallisissa 
virka ja työehtosopimuksissa. Niitä on selostettu Kuntatyönantajan yleiskirjeen 25/2011 liit-
teessä 2. 

 
Vuosilomaluvun 5 §:ää Vuosiloman pituus, on muutettu siten, että määräyksen 
2 momentti ja 3 momentissa olleet B-vuosilomataulukot on poistettu 
1.1.2012 lukien. Vastaavasti vuosilomaluvun muista määräyksistä, joissa on viitattu B-
taulukoihin, on tehty B-taulukoiden poistamisesta johtuvat muutokset. 

 
Uusissa sopimuksissa on vain yhdet loman pituutta osoittavat taulukot (5 § 2 mom. kohdat 
1–3, ns. vanhat A-taulukot), joita sovelletaan samalla tavoin kuin ennen sopimusmuutosta. 
Vuosiloman pituuteen vaikuttavat työkokemuslisään oikeuttavan palvelusajan ja palvelus-
suhteen pituus, täydet lomanmääräytymiskuukaudet sekä työssäolon veroinen aika. Loman 
pituuteen ei enää vaikuta se, onko viranhaltija/työntekijä työssä lomavuoden lomakaudella 
(poistetun 5 §:n 2 momentin 2- kohta). 

 
Viranhaltijalle/työntekijälle maksettava lomakorvaus määräytyi aikaisemmin B-taulukoiden 
vuosilomapäivien mukaan. Vuosilomaluvun 16 §:ää on muutettu siten, että lomakorvaus pal-
velussuhteen päättyessä maksetaan 5 §:n 2 momentin 1-3 kohdan taulukoiden mukaisista pi-
tämättömistä vuosilomapäivistä (ns. vanhat A-taulukot). 

 
Vuosilomaa koskevia muutoksia sovelletaan ensimmäisen kerran lomanmääräytymisvuodel-
ta 1.4.2011–31.3.2012 ansaittuun lomaan niiden henkilöiden osalta, joiden palvelussuhde 
jatkuu 1.1.2012 jälkeen.  Vuosiloma vahvistetaan ja lomakorvaus maksetaan uusien määräys-
ten mukaan.  
 
Koska muutokset tulevat voimaan 1.1.2012 lukien, lomakorvaukseen, joka maksetaan 
31.12.2011 tai sitä ennen päättyneen palvelussuhteen perusteella, ei sovelleta uusia määrä-
yksiä, vaan korvaus maksetaan vanhojen määräysten mukaan (B-taulukko) myös 1.4.2011 al-
kaneelta lomanmääräytymisvuodelta ansaitulta lomalta. 

 
Vuosilomaluvun 5 §:n 1 momentin pöytäkirjamerkinnän mukaan lomanmääräytymisvuodelta 
1.4.2010–31.3.2011 ansaittuun vuosilomaan sovelletaan 31.12.2011 voimassa olleen KVTES 
2010–2011 vuosilomaluvun 5 §:n 2 momentin määräyksiä. Jos viranhaltija/työntekijä ei ole 
ollut työssä lomakaudella 2011 (vanhan sopimuksen 5 § 2 mom. edellytettyä aikaa), määräy-



tyy loma B-taulukon perusteella, vaikka loma pidetään 1.1.2012 jälkeen. Jos mainitulta lo-
manmääräytymisvuodelta ansaittuja vuosilomapäiviä tulee korvattavaksi lomakorvauksella 
1.1.2012 jälkeenkin, korvaus maksetaan vastaavasti vanhojen määräysten mukaan (B-
taulukko). 
 

2.2 Kuntajaoston aikaisemmat lausunnot 
 

Kuntajaoston lausunnossa 43/1999 lähdettiin B-taulukon käyttämiseen siitä lähtökohdasta, 
että lomapalkka- ja lomarahavelka kirjataan sen suuruisena kuin kunta joutuisi maksamaan, 
jos lomapalkat ja lomarahat maksettaisiin 31.12. eli näin saataisiin tilinpäätösvuodelle kuulu-
va menoerä kirjattua kuluksi. Lomapalkan ja lomarahan jaksotuksen laskemisessa käytettävi-
en vanhojen sopimusmääräysten osalta kuntajaosto kumoaa aikaisemman lausuntonsa 
43/1999. 
 
Aiemman lausunnon mukaan lomapalkkavelan laskemista vaihtoehtoisesti joko henkilöittäin 
tai laskennallista menettelyä käyttäen sovelletaan edelleen. 
  
Vanhojen sopimusten mukaan vuosiloma määräytyi pääsääntöisesti niissä olleen A-taulukon 
mukaisesti, mutta B-taulukkoa käytettiin mm. lomakorvauksissa. Taulukossa B loman pituus 
oli lyhyempi, koska siihen ei sisältynyt vanhaa talvilomapidennystä vastaavaa osuutta. Myö-
hempinä vuosina ansaituissa lomissa ei ole enää eroa loman pituudessa ja lomakorvauksen 
maksamisen perusteena olevan loman määräytymisessä lukuun ottamatta aikaisemmilta lo-
manmääräytymiskausilta säästyneitä pitämättömiä lomia. 
 
Uudessa sopimuksessakin lomakorvaus maksetaan vanhan B-taulukon mukaan niiden osalta, 
joiden palvelussuhde on päättynyt 31.12.2011 tai sitä ennen. Niiden henkilöiden osalta, joi-
den palvelussuhde jatkuu 1.1.2012 tai sen jälkeen, loma ja lomakorvaus määräytyvät kaudel-
ta 1.4.2011 - 31.3.2012 kertyneistä lomista uuden sopimuksen mukaan, joka vastaa entistä 
A-taulukkoa.  
 

3 Kuntajaoston lausunto 
 
Varovaisuuden periaatetta noudattaen lomapalkka- ja lomarahavelka kirjataan jo vuoden 
2011 tilinpäätöksestä alkaen uusien sopimusten lomamääräysten mukaisesti. Lomapalkka- ja 
lomarahajaksotukset voidaan tehdä myös laskennallisesti arvioon perustuen, jos laskentaa ei 
ole mahdollista tehdä henkilöittäin.  
 

 
 


