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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuosilomalain 3 §:n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vuosilo
malain loman pituutta koskevaa 3 §:ää. Voimassa 
olevan lain mukaan oikeus kahden ja puolen 
arkipäivän lomaan kultakin täydeltä lomanmää
räytymiskuukaudelta syntyy, kun työntekijän työ
suhde on keskeytymättä jatkunut kolme vuotta. 

Vuoden 1984 tulopoliittiseen kokonaisratkaisuun 
liittyen ehdotetaan tällaisen oikeuden syntyvän 
työsuhteen jatkuttua keskeytymättä yhden vuo
den. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan 1.4.1985. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja astan val
mistelu 

Voimassa olevan vuosilomalain (254/79) 3 §:n 
mukaan työntekijällä on oikeus saada lomaa 
kaksi arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräy
tymiskuukaudelta. Sen sijaan työntekijällä, jonka 
työsuhde on lomakautta edeltävän lomanmääräy
tymisvuoden loppuun mennessä keskeytymättä 
jatkunut vähintään kolme vuotta, on oikeus 
saada lomaa kaksi ja puoli arkipäivää kultakin 
täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Lain 
voimaantulosäännöksen mukaisesti oikeus pi
dempään lomaan toteutettiin asteittain niin, että 
lomanmääräytymisvuoden 1.4.1977-31.3.1978 
loppuun mennessä työsuhteen keston tuli olla 
seitsemän vuotta, 1.4.1978-31.3.1981 vastaa
vasti viisi vuotta ja lomanmääräytymisvuodesta 
1.4.1981-31.3.1982 alkaen kolme vuotta. 

Eri alojen työehtosopimuksin oikeutta pidem
pään lomaan on edelleen laajennettu. Työehtoso-
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pimusten mukaan lomanmääräytymisvuoden 
1.4.1982-31.3.1983 loppuun mennessä työsuh
teen on tullut jatkua kaksi vuotta edellä tarkoite
tun lomaoikeuden saamiseksi. Kulumassa olevan 
lomanmääräytymisvuoden 1.4.1983-31.3.1984 
osalta vastaava aika on yksi vuosi. 

Suuri osa vuosilomalain alaisista työntekijöistä 
ansaitsee joko· suoraan työehtosopimuslain ( 4361 
46) tarkoittamien työehtosopimusten tai työsopi
muslain (320/ 70) 17 §:n yleissitovuussäännöksen 
perusteella kulumassa olevalta lomanmääräyty
misvuodelta vuosilomaa kahden ja puolen arki
päivän mukaan, jos heidän työsuhteensa 
31.3.1984 mennessä keskeytymättä on jatkunut 
vähintään yhden vuoden. Työehtosopimusten so
veltamisen ulkopuolella olevat palkansaajat jää
vät tällaisen pidennetyn lomaoikeuden ulkopuo
lelle. Tällaisia palkansaajaryhmiä ovat eräät ylem
mät toimihenkilöt ja sellaisten alojen työntekijä
ryhmät, joilla ei ole työehtosopimusta. 
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Vuosiloman pituuden ansaintaperusteiden 
muutosta on käsitelty valmisteltaessa vuoden 
1984 tulopoliittista kokonaisratkaisua. Hallituk
sen esitys perustuu tähän tulopoliittiseen koko
naisratkaisuun. 

2. Ehdotetut muutokset 

Eri henkilöstöryhmien saattamiseksi vuosilo
man pituuden suhteen tasavertaiseen asemaan 
ehdotetaan vuosilomalain 3 §:n 1 momentin 
toista virkettä muutettavaksi siten, että työnteki
jällä, jonka työsuhde on lomakautta edeltävän 
lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä 
keskeytymättä jatkunut vähintään yhden vuoden, 
on oikeus saada lomaa kaksi ja puoli arkipäivää 
kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudel
ta. 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Kun esityksen mukainen vuosiloman pituus on 
jo yleisesti toteutettu työehto-, toimiehto- ja 
virkaehtosopimuksin, esityksen toteuttamisella ei 
ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. 

4. Voimaan tulo 

Ehdotettua lakia olisi tarkoitus soveltaa 1 päi
vän huhtikuuta 1985 jälkeiseltä ajalta määräyty
vään vuosilomaan, lomapalkkaan ja lomakor
vaukseen. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
vuosilomalain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 30 päivänä maaliskuuta 1973 annetun vuosilomalain 
(272/73) 3 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 2 päivänä maaliskuuta 1979 annetussa laissa 
(254/79) näin kuuluvaksi: 

3 § 

Vuosiloman pituus 

Työntekijällä on oikeus saada lomaa kaksi 
arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymis
kuukaudelta. Työntekijällä, jonka työsuhde on 
lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden 
loppuun mennessä keskeytymättä jatkunut vä
hintään yhden vuoden, on oikeus saada lomaa 
kaksi ja puoli arkipäivää kultakin täydeltä loman
määräytymiskuukaudelta. Jos loman pituutta las
kettaessa lomapäivien luvuksi ei tule kokonaislu-

Helsingissä 30 päivänä maliskuuta 1984 

ku, on päivän osa annettava täytenä lomapäivä
nä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Tämän lain säännöksiä ei kuitenkaan sovelleta 
31 päivänä maaliskuuta 198 päättyvän loman
määräytymisvuoden perusteella ansaittuun vuosi
lomaan, lomapalkkaan tai lomakorvaukseen, ellei 
toisin sovita. 

Tasavallan Presidentti 
MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- Ja terveysministeri Eeva Kuuskoski- Vikatmaa 
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Liite 

Laki 
vuosilomalain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 30 päivänä maaliskuuta 1973 annetun vuosilomalain 
(272/73) 3 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 2 päivänä maaliskuuta 1979 annetussa laissa 
(254/ 79) näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

3 § 

Vuoszloman pituus 

Työntekijällä on oikeus saada lomaa kaksi 
arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymis
kuukaudelta. Työntekijällä, jonka työsuhde on 
lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden 
loppuun mennessä keskeytymättä jatkunut vä
hintään kolme vuotta, on oikeus saada lomaa 
kaksi ja puoli arkipäivää kultakin täydeltä loman
määräytymiskuukaudelta. Jos loman pituutta las
kettaessa lomapäivien luvuksi ei tule kokonaislu
ku, on päivän osa annettava täytenä lomapäivä
nä. 

Ehdotus 

3 § 

Vuostloman pituus 

Työntekijällä on oikeus saada lomaa kaksi 
arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymis
kuukaudelta. Työntekijällä, jonka työsuhde on 
lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden 
loppuun mennessä keskeytymättä jatkunut vä
hintään yhden vuoden, on oikeus saada lomaa 
kaksi ja puoli arkipäivää kultakin täydeltä loman
määräytymiskuukaudelta. Jos loman pituutta las
kettaessa lomapäivien luvuksi ei tule kokonaislu
ku, on päivän osa annettava täytenä lomapäivä
nä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Tämän lain siiiinnöksti:i ei kuitenkaan sovelleta 
31 päivänä maaliskuuta 198 päättyvän loman
miiäräytymisvuoden perusteella ansaittuun vuosi
lomaan, lomapalkkaan tai lomakorvaukseen, ellei 
toisin sovita. 
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