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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuosilomalain muutta
misesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan vuosilomalain muut
tamista siten, että vuosilomaa voisi säästää 
pidettäväksi myöhemmin kuin varsinaisena la
makautena. Työntekijä voisi vuosittain halu
tessaan säästää !omastaan enintään kuusi lo
mapäivää ja kerätä näin pidemmän yhtäjaksoi
sen vapaan, jota kutsuttaisiin säästövapaaksi. 

Esityksessä ehdotetaan myös, että vuosilo
malakia muutettaisiin siten, että konkurssiin 
asettamispäivään mennessä kertyneet työnteki
jän lomapalkka ja lomakorvaus erääntyisivät 
konkurssiin asettamispäivänä. Tällöin vuosilo-

maetuudet voitaisiin maksaa heti työntekijälle 
palkkaturvana valtion varoista. 

Muutokset ovat tarkoitetut tulemaan voi
maan 1 päivänä huhtikuuta 1991. Loman sääs
tämisen voisi kuitenkin aloittaa kulumassa ole
valta lomanmääräytymisvuodelta ja säästöva
paan voisi ensi kerran pitää 2 päivänä touko
kuuta 1992 alkavalla lomakaudella tai sen jäl
keen. Konkurssien osalta lakia sovellettaisiin 
niihin tilanteisiin, joissa konkurssiin asettami
nen on tapahtunut 1 päivänä huhtikuuta 1991 
tai sen jälkeen. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

1.1. Lainsäädäntö 

Voimassa olevan vuosilomalain (272/73) 
mukaan työntekijä ansaitsee lomaa tekemäs
tään työstä. Lakia sovelletaan eräin rajoituksin 
työsopimuslaissa (320/70) tarkoitettuihin työn
antajaan ja työntekijään. Lähinnä sosiaalisista 
syistä on säädetty, että loman ansainta ei aina 
katkea, vaikka työn tekeminen on keskeytynyt. 
Tällaisina syinä, joiden aikana vuosiloman an
sainta ei katkea lainkaan tai katkeaa vain 
osittain, mainitaan vuosilomalaissa muun mu
assa sairauspoissaolo, äitiysloma ja opintova
paa. Vuosilomajärjestelmän mukaan lomat pi
detään pääosin kesäkuukausien aikana loma
kaudella. Vuonna 1978 voimaan tulleella vuo
silomalain osittaisuudistuksella toteutettiin tal
vilomajärjestelmä. 
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Voimassa olevan vuosilomalain 3 §:n 1 mo
mentin (510/84) nojalla työntekijä ansaitsee 
vuosilomaa joko 2 tai 2,5 arkipäivää täyttä 
lomanmääräytymiskuukautta kohden. Ansait
taessa lomaa koko lomanmääräytymisvuodelta 
on loma joko 24 tai 30 arkipäivän pituinen. 

Vuosilomalain 4 §:n 1 momentin (233/78) 
toisen virkkeen nojalla loma annetaan loma
kautena (2.5.-30.9.) työnantajan määräämä
nä aikana (kesäloma). Pykälän kolmannen 
virkkeen nojalla kuitenkin se osa lomasta, joka 
ylittää 24 lomapäivää (talviloma), annetaan 
työnantajan määräämänä aikana lomakauden 
jälkeen ennen seuraavan vuoden lomakauden 
alkua (1.10.-30.4.). Pykälän 3 momentin no
jalla työntekijän suostumuksella voidaan kesä
loma antaa muunakin aikana saman kalenteri
vuoden kuluessa tai siirtää annettavaksi seu
raavana vuonna ennen lomakauden alkua. 
Työntekijän suostumuksella voidaan niin ikään 
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talviloma antaa muulloinkin sen kalenterivuo
den kuluessa, jonka aikana lomaan oikeuttava 
lomanmääräytymisvuosi päättyy. 

Kausiluontoisessa työssä 4 §:n 2 momentin 
nojalla loma saadaan antaa sen kalenterivuo
den kuluessa, jonka aikana lomaan oikeuttava 
lomanmääräytymisvuosi päättyy, milloin lo
man antaminen edellä mainittuina kesä- ja 
talvilomakausina tuottaa vaikeuksia yrityksen 
toiminnalle. 

Vuosilomalain 5 §:n 1 momentissa on sää
detty vuosiloman jakamisesta. Lähtökohtana 
on, että edellä mainitut loman osat (kesäloma 
ja talviloma) on annettava yhdenjaksoisina. 
Työnantaja voi, milloin se on työn käynnissä 
pitämiseksi välttämätöntä tai työntekijän suos
tumuksella jakaa loman pienempiinkin osiin. 

Lain 5 §:n 2 ja 3 momentissa on 
säädetty loman siirtämisestä silloin, kun työn
tekijä on työkyvytön loman tai sen osan al
kaessa tai tulee loman aikana työkyvyttömäksi. 
Pykälän 4 momentin mukaan tällainen siirretty 
loman osa on annettava, mikäli mahdollista, 
ennen syyskuun 30 päivää ja, jollei toisin 
sovita, viimeistään kalenterivuoden loppuun 
mennessä. Jos siirto koskee talvilomaa, on 
siirretty loma annettava viimeistään sen kalen
terivuoden loppuun mennessä, joka lähinnä 
seuraa lomaan oikeuttavan lomanmääräyty
misvuoden päättymistä. 

Vuosilomalain 6 §:ssä säädetään työsuhteen 
jatkumisesta. Työsuhteen ei katsota keskeyty
neen yrityksen omistajan tai haltijan vaihtumi
sen johdosta. Säännöstä on pidetty tulkinnan
varaisena konkurssitapauksissa. 

Vuosilomalain 7 ja 8 §:ssä on säädetty vuosi
loma-ajan palkasta. Lähtökohtana on, että 
työntekijä saa vuosiloma-ajalta saman palkan 
kuin työssä ollessaan. Työntekijällä, jonka 
palkka on sovittu viikolta tai sitä pidemmältä 
ajalta, on oikeus 7 §:n 1 momentin nojalla 
saada tämä palkka myös vuosiloman ajalta. 

Lain 7 §:n 2 momentissa on säädetty muiden 
kuin 1 momentissa tarkoitettujen työntekijöi
den vuosilomapalkasta, joka saadaan kerto
malla keskimääräinen päiväpalkka lomapäi
vien lukumäärään perustuvalla kertoimella. 
Kertoimia on laskettu 2-30 lomapäivälle. Ker
taimien välys on noin 0,9, mutta se vaihtelee. 
Keskimääräinen päiväpalkka lasketaan pykä
län 3 momentin mukaan siten, että lomanmää
räytymisvuonna työssäolon ajalta maksettu tai 
maksettavaksi erääntynyt palkka, lukuun otta
matta hätätyöstä ja lain tai sopimuksen mukai-

sesta ylityöstä peruspalkan lisäksi maksettavaa 
korotusta, jaetaan työntekijän lomanmääräy
tymisvuoden aikana tekemien työpäivien luku
määrällä, johon on lisätty laissa säädetyn vuo
rokautisen säännöllisen työajan lisäksi tehtyjen 
ylityötuntien kahdeksasosa. Milloin työnteki
jän vuorokautisen säännöllisen työajan enim
mäismäärä ei ole laissa rajoitettu, lisätään 
keskimääräistä päiväpalkkaa laskettaessa työs
säolopäivien lukumäärään vastaavasti työnte
kijän sovitun vuorokautisen työajan lisäksi 
tekemien työtuntien kahdeksasosa. Vuosiloma
palkka maksetaan ennen loman tai sen osan 
alkamista. 

Niiden osa-aikatyöntekijöiden, jotka ansait
sevat lomaa 35 tunnin perusteella ja joiden 
palkkaa ei ole sovittu viikolta tai sitä pitem
mältä ajalta, lomapalkan laskentasääntö on 
7 §:n 4 momentissa (227/86). Tällaisen osa
aikatyöntekijän vuosilomapalkka on 8,5 pro
senttia ja, palvelussuhteen jatkuttua loman
määräytymisvuoden loppuun mennessä vähin
tään vuoden, II prosenttia hänelle lomakautta 
edeltävän lomanmääräytymisvuoden aikana 
maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä 
palkasta lukuunottamatta hätätyöstä ja lain tai 
sopimuksen mukaisesta ylityöstä peruspalkan 
lisäksi maksettavaa korotusta. 

Vuosilomalain 9 §:ssä on säädetty tilantees
ta, jolloin sopimuksen perusteella työtä teh
dään niin harvoin, että palvelussuhteen kes
täessä ei kerry 3 §:n tarkoittamia täysiä loman
määräytymiskuukausia tai niitä kertyy vain 
osittain. Työntekijällä voi olla oikeus vuosilo
maan, tai oikeutta ei ole. Niiltä kuukausilta, 
joilta syntyy oikeus vuosilomaan, työntekijällä 
on oikeus normaalisti annettaviin lomapäiviin, 
mutta vuosilomapalkan sijasta työntekijälle 
maksetaan lomakorvaus. Niiltä kuukausilta, 
joilta oikeutta !omana annettavaan vuosilo
maan ei synny, maksetaan vain lomakorvaus. 
Lomakorvaus lasketaan edellisen lomanmää
räytymisvuoden aikana maksetusta tai makset
tavaksi erääntyneestä palkasta lukuun ottamat
ta hätätyöstä ja lain tai sopimuksen mukaisesta 
ylityöstä peruspalkan lisäksi maksettavaa koro
tusta. Lomakorvaus on 8,5 prosenttia tai pal
velussuhteen jatkuttua lomanmääräytymisvuo
den loppuun mennessä vähintään vuoden 11 
prosenttia edellä sanotulla tavalla lasketusta 
edellisen lomanmääräytymisvuoden palkasta. 

Lain 10 §:n 1-4 momentissa on säädetty 
vuosiloman korvaamisesta rahalla kun työsuh
de päättyy. Periaatteena on, että lomakorvaus 
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on työsuhteen päättymisajankohtaan mennessä 
ansaitun vuosiloman mukaisen vuosilomapal
kan suuruinen. 

Vuosilomalain 16 §:ssä on säädetty vuosilo
malain säännösten ehdottomuudesta. Pykälän 
1 momentin nojalla työntekijällä on oikeus 
vähintään vuosilomalain mukaisiin etuihin. Py
kälän 2 momentissa on säädetty niistä asioista, 
joista voidaan valtakunnallisella työehtosopi
muksella sopia toisinkin. Näitä ovat talviloman 
sisällyttäminen muuhun työajan lyhennykseen, 
lomakausi, vuosiloman pituus sen määräytyes
sä 3 §:n 3 momentin toisen virkkeen mukaises
ti, vuosiloman jakaminen sekä vuosilomapal
kan ja lomakorvauksen laskeminen ja maksa
minen. Pykälän 3 momentissa on sopiruisoi
keus ulotettu vastaavasti julkishallinnon ja 
evankelisluterilaisen kirkon työehtosopimuk
siin sekä toimiehtosopimuksiin. Pykälän 4 mo
mentissa on säädetty vuosilomaa, vuosiloma
palkkaa, lomakorvausta ja loman antamista 
koskevien säännösten soveltamisesta sopimuk
siin perustuviin pidempiin lomiin. 

Lain 18 §:ssä on säädetty työnantajan vel
vollisuudesta pitää kirjaa vuosilomista, vuosi
lomapalkoista ja lomakorvauksista. 

1.2. Käytäntö 

Vuosiloman säästäminen ei ole ollut mahdol
lista vuosilomalain mukaan, minkä vuoksi 
asiasta ei ole myöskään käytännön kokemusta. 

Kun työnantaja asetetaan konkurssiin, kon
kurssipesään määrätty väliaikainen pesänhoita
ja tavallisesti irtisanoo työntekijän työsopi
muksen päättymään 14 päivän kuluttua irtisa
nomisesta. Konkurssissa voidaan valvoa ne 
vuosilomaetuudet, joiden oikeusperuste on 
syntynyt ennen työnantajan konkurssiin asetta
mista. Vuosilomaetuudet konkurssin ajalta 
maksaa pesä. Pääsääntöisesti työntekijän 
erääntyneet vuosilomaetuudet työnantajan 
konkurssin johdosta suoritetaan palkkaturvana 
valtion varoista. Vuosilomaetuudet erääntyvät 
työsuhteen päättyessä. Työsuhteen ei kuiten
kaan katsota keskeytyneen sen johdosta, että 
yrityksen omistaja tai haltija vaihtuu esimer
kiksi konkurssin yhteydessä tapahtuneen liik
keen luovutuksen yhteydessä. 

Konkurssihallinnon tehtävänä on myydä 
konkurssiin luovutettu omaisuus velkojien oh
jeiden ja määräysten mukaisesti sekä jakaa 
realisaatiossa kertyneet varat näiden kesken. 

Velkojien kannalta paras taloudellinen loppu
tulos saadaan yleensä aikaan, jos konkurssiin 
luovutettu liikeomaisuus voidaan yhdellä ker
taa ja toimivana kokonaisuutena myydä yrittä
jälle tai yritykselle, joka ottaa välittömästi 
jatkaakseen velallisen liiketoimintaa. Tällöin 
työntekijä yleensä siirtyy jatkamaan entistä 
työtään samassa paikassa uuden työnantajansa 
lukuun. Toisaalta liikkeen luovutus useasti 
edellyttää sitä, että konkurssivelallisen palve
luksessa ollut ammattitaitoinen henkilöstö on 
liiketoiminnan jatkajan käytettävissä. Kohta 
työnantajan konkurssiin asettamisen jälkeen 
tapahtunut liikkeen luovutus vaikuttaa myös 
myönteisesti paikkakunnan tai talousalueen 
työllisyyteen ja kehitykseen yleisemminkin. 

Voimassa olevan vuosilomalain 6 §:n sään
nös, jonka mukaan työntekijän työsuhde ei 
vuosilomalain tarkoittamassa mielessä keskey
dy konkurssissa tapahtuvan liikkeen luovutuk
sen yhteydessä, on säädetty työntekijän etua 
silmällä pitäen. Säännös on muodostunut liike
toiminnan jatkajan rasitteeksi. Sen kielteiset 
vaikutukset toimivat käytännössä voimakkaas
ti työntekijän kokonaisedun vastaisella tavalla. 
Palkkaturvaviranomaisena toimivan työvoima
hallinnon työllistämispyrkimyksille se asettaa 
esteitä. 

Vaikka asiaa valaisevia korkeimman oikeu
den julkistettuja ratkaisuja on varsin runsaasti, 
työntekijöiden ja heidän ammatillisten etujär
jestöjensä on niiden pohjalta varsin vaikea 
arvioida, onko yksittäistapauksessa kysymys 
sellaisesta liikkeen luovutuksesta, jonka joh
dosta ennen työnantajan konkurssiin asetta
mista työntekijän ansaitsemaa vuosilomapalk
kaa tai sitä vastaavaa korvausta ei voida val
voa konkurssissa, vai ei. Tämän vuoksi vuosi
lomaetuuksia valvotaan kenkursseissa varmuu
den vuoksi. Oikeuskäytännössä ratkaisu liik
keen luovutuksen oikeusvaikutuksista työnteki
jän vuosilomaetuuksiin on pantu riippumaan 
siitä, onko kaupasta sovittu ja neuvoteltu en
nen konkurssivelallisen toiminnan päättymistä, 
vaikka työntekijällä ei monastikaan voi olla 
siitä tietoa (KKO 1985 II 114). 

Työntekijä hakee tavallisesti palkkaturvana 
konkurssin johdosta maksamatta jääneet työ
suhteesta johtuvat saatavansa, kuten vuosilo
makorvauksen. Vaikka palkkaturva-asiat pyri
tään käsittelemään nopeasti, palkkaturvaa kos
kevia päätöksiä ei voida tehdä heti. 

Palkkaturvahakemusta ratkaistessaan palk
katurvaviranomaisella voi olla hakijaa laajem-
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mat tiedot konkurssihallinnon realisaatiotoi
mista ja niiden sisällöstä. Tämän perusteella 
palkkaturvaviranomainen voi päätyä siihen, et
tä kysymys on liikkeen luovutuksesta, jonka 
johdosta työntekijän vuosilomaetuudet eivät 
ole erääntyneet maksettavaksi. Palkkaturvaha
kemus joudutaan hylkäämään, ja työntekijä 
osoitetaan palkkaturvalain mukaisesti valvo
maan saatavansa työnantajan konkurssissa. 
Koska valvonta olisi kuitenkin palkkaturvavi
ranomaisen jo päätöksessään omaksuman kan
nan mukaisesti aiheeton, tämän on riitautetta
va valvonta esiinhuutotilaisuudessa. Palkkatur
vaviranomaisen kiistämisen johdosta asia saa
tetaan ratkaistavaksi eri oikeudenkäynnissä, 
johon työntekijän on haastettava valtio ja 
konkurssihallinto. 

Vuosilomaetuudet käsittävä työsuhdesaami
nen on yleensä siirretty työntekijän ammattiyh
distykselle, joka on sen vuoksi asianosainen 
jutussa. Valtiota edustavalla palkkaturvaviran
omaisella ja yhdistyksellä on yleensä yhteinen 
käsitys siitä, ettei vuosilomaetuutta voida lailli
sesti vahvistaa maksettavaksi konkurssipesään 
luovutetuista varoista, vaan vastuu valvotun 
määrän suorittamisesta on siirtynyt konkurssi
velallisen liiketoiminnan jatkajalle. Koska tä
mä käsitys on myös konkurssihallinnon etujen 
mukainen, oikeuden käymiseltä puuttuvat jär
kevät edellytykset. Lopputulos ei myöskään 
merkitse sitä, että luovutuksen saaja todettai
siin asiassa maksuvelvolliseksi. Tämän vuoksi 
työntekijäin ammatilliset yhdistykset ovat otta
neet tavaksi haastaa myös luovutuksen saajan 
vastaajaksi (KKO 1988:23). Tällainen mutkikas 
oikeudenkäyntijärjestely ei olisi tarpeen, jos 
työntekijän saatavat olisi heti tämän ja luovu
tuksen saajan haluamalla tavalla voitu maksaa 
valtion varoista palkkaturvana ja konkurssi
hallinto olisi ottanut konkurssissa valvottavan 
vuosilomaetuusmäärän huomioon määritelles
sään konkurssiin luovutetun liikkeen kauppa
hintaa. 

Maksuvelvollisuus työntekijän entisen työn
antajan palveluksessaoloajalta kertyneistä vuo
silomaetuuksista tulee liikkeen luovutuksen 
saajalle usein yllätyksenä, jonka taloudellisiin 
vaikutuksiin tämä ei ennalta ole varautunut. 
Seurauksena saattaa olla konkurssivelallisen 
liiketoiminnan jatkajan konkurssi uusine liik
keenluovutusta koskevine työllisyyteenkin vai
kuttavine pulmineen. 

Voimassa oleva lainsäädäntö asettaa kon
kurssipesän hallinnolle monasti esteen jatkaa 

konkurssivelallisen liiketoimintaa. Jos kon
kurssipesän velvoitteisiin maksaa palkat kon
kurssin ajalta lisätään vastuu työntekijöiden 
konkurssia edeltävältä ajalta kertyneistä vuosi
lomaetuuksista, liiketoiminnan jatkaminen 
saattaa käydä kannattamattomaksi. Jos liike
toimintaa taas ei voida jatkaa, on mahdollista, 
että konkurssipesää ei voida luovuttaa edelleen 
toimivana kokonaisuutena. Tästä voi aiheutua 
velkojille tuntuvia menetyksiä. 

1.3. Ruotsin vuosiloman säästäruisjärjestelmä 

Ruotsissa on vuoden 1977 vuosilomalaissa 
(SFS 1977:480) säännöksiä työntekijän oikeu
desta tietyin edellytyksin säästää paikallisia 
lomapäiviä myöhemmille vuosille. Loman 
säästämiseksi työntekijällä on oltava ansaittuja 
paikallisia lomapäiviä enemmän kuin 20. Näin 
ollen voidaan säästää vuotta kohti enintään 
viisi päivää eli viikon loma, jollei pidemmästä 
lomasta ole sovittu. Periaatteessa työntekijä 
päättää, minä vuonna viiden vuoden kuluessa 
säästetty loma käytetään. Työntekijän ei ole 
välttämätöntä käyttää kaikkia säästettyjä lo
mapäiviä yhdellä kertaa, mutta vasta-ansaittu
ja lomapäiviä ei saa säästää sinä lomavuotena, 
jona säästetyt päivät käytetään. Säästäväisim
millään työntekijä, mikäli hän on edelleen 
saman työnantajan palveluksessa, voi viiden 
vuoden kuluttua käyttää lomaa yhtäjaksoisesti 
10 viikkoa. Lomapalkan maksamisesta sääste
tyiltä päiviltä on laissa erityissäännökset. 

2. Asian valmistelu ja ehdotetut 
muutokset 

Työelämän uudistamiskeskustelussa on vii
me vuosina noussut erääksi keskeiseksi aiheek
si elämänkaaren mukaan joustavat työaikamal
lit. Tähän liittyy myös ajatus sapattivapaasta. 
Sosiaali- ja terveysministeriö asetti vuonna 
1988 sapattivapaatoimikunnan, joka julkaisi 
mietintönsä (komiteanmietintö 1990:5) vuonna 
1990. Toimikunta määritteli sapattivapaan 
työssäkäyville tarkoitetuksi vähintään muuta
man kuukauden pituiseksi vapaajaksoksi joko 
kerran työuran aikana tai määräajoin toistuva
na. Sapattivapaan käyttötarkoituksen valitsisi 
sapatinpitäjä. 

Sapattivapaatoimikunta ehdotti muun ohella 
vuosiloman ja muiden vapaiden säästämismah-
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dollisuutta. Toimikunnan ehdotuksen mukaan 
vuosilomalakia tulisi muuttaa siten, että työn
tekijä ja työnantaja voisivat sopia siitä, että 
työntekijä voisi säästää osan vuosilomastaan 
useiden vuosien aikana, jolloin hänelle kertyisi 
oikeus varsin pitkään yhdenjaksoiseen vapaa
seen. Myös vuosiloma- ja opintovapaalainsää
dännön kehittämistä selvittänyt työryhmä (TM 
työryhmämuistio 4: 1990) on tehnyt vastaavan 
ehdotuksen. Yksilöllistä työaikaa selvittänyt 
työryhmä (STM työryhmämuistio 1986:26) hy
väksyi periaatteen siitä, että työntekijä voisi 
säästää osan vuosilomastaan pidettäväksi yh
dessä jonkin myöhemmän vuoden vuosiloman 
kanssa ja ehdotti yhdessä työmarkkinajärjestö
jen kanssa erikseen selvitettäväksi, miten vuo
silomalakia muutettaisiin tältä pohjalta. 

Eräillä työehtosopimuksilla on jo alakohtai
sesti toteutettu erilaisia sapattivapaajärjestel
miä. Tällainen on sovittu muun muassa pank
kialalle keväällä 1990. 

Valtioneuvosto asetti 11 päivänä huhtikuuta 
1990 vuosilomakomitean tekemään ehdotuksen 
vuosilomalain kokonaisuudistukseksi. Toimek
siantoon kuului myös 30 päivään syyskuuta 
1990 mennessä laatia sapattivapaajärjestelmän 
käynnistämiseksi tarpeelliset vuosiloman sääs
tämistä koskevat ehdotukset ensisijaisesti nii
den tilanteiden osalta, joissa työsuhde jatkuu 
saman työnantajan palveluksessa. 

Hallituksen esitys perustuu vuosilomakomi
tean toimeksiantonsa mukaisesti 30 päivänä 
syyskuuta 1990 luovuttamaan välimietintöön. 
Esityksessä ehdotetaan, että työntekijä voisi 
vuosittain säästää osan vuosilomastaan ja siten 
kerätä pidemmän yhtäjaksoisen vapaan työ
suhteen aikana. Työntekijä voisi käyttää täl
laista vapaata haluamallaan tavalla esimerkiksi 
lomailuun, opiskeluun ja lasten tai muiden 
omaisten hoitoon. 

Säästäruisjärjestelmän lisäksi esityksessä eh
dotetaan muutettavaksi vuosilomasäännöksiä 
työnantajan konkurssin yhteydessä. Tämä vuo
silomalain muutostarve korostuu entisestään, 
jos säästövapaa toteutetaan esitetyssä muodos
sa. Tästä syystä esityksessä ehdotetaan lisättä
väksi vuosilomalakiin uusi 6 a §, jonka mu
kaan konkurssin yhteydessä tapahtuneen liik
keen luovutuksen estämättä erääntyisi kon
kurssiin asettaruispäivänä maksettavaksi se osa 
työntekijän kokonaisvuosilomaetuuksista, joka 
on kertynyt tälle konkurssiin asetetun työnan
tajan palveluksessaoloajalta. Tällöin vuosilo
maetuudet voidaan heti maksaa työntekijälle 

palkkaturvana valtion varoista. Vastuu kon
kurssia edeltävältä ajalta kertyneistä vuosilo
maetuuksista ei konkurssin yhteydessä enää 
siirtyisi luovutuksen saajalle, vaan vuosiloma
etuusmäärä lisäisi konkurssivelkojen suuruut
ta. Tätä etua ei ole perusteltua antaa luovutuk
sen saajalle, jos liikkeen luovutuksen tarkoi
tuksena on mahdollistaa se, että konkurssive
lallinen tai tämän läheinen voisi jatkaa entistä 
liiketoimintaa. Tämän vuoksi esityksessä ehdo
tetaan säädettäväksi, ettei vuosilomaetuuksien 
valvominen olisi sallittua konkurssissa tapahtu
neen liikkeen luovutuksen yhteydessä, jos 
työntekijä välittömästi siirtyy sellaisen yrityk
sen palvelukseen, jossa aikaisemmalla työnan
tajalla tai tämän perheenjäsenillä on määräys
valta. Myös nämä vuosilomalain 6 ja 6 a §:ää 
koskevat ehdotukset on käsitelty vuosilomako
miteassa. 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esityksessä ehdotettu säästövapaa ei aiheuta 
merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Toisaalta 
säästövapaiden palkat ovat ansiokehityksen 
verran korkeammat kuin lomapalkka, jos loma 
olisi pidetty varsinaisena lamakautena, mutta 
toisaalta mainitut palkkarahat ovat yritysten 
käytössä entistä pidemmän ajan. 

Vuosilomapalkat tai lomaa vastaavat kor
vaukset valvotaan yleensä konkurssissa. Esitys 
merkitsisi 6 ja 6 a §:n osalta toteutuessaan 
kuitenkin sitä, että konkurssissa vaivattavien 
saatavien määrä kasvaisi. Seikalla ei kuiten
kaan olisi vaikutusta konkurssipesän kokonais
taloudelliseen asemaan. Liikkeen luovutuksen 
saaja saattaisi kyetä maksamaan konkurssipe
sälle vastaavasti suuremman kauppahinnan. 
Lisäksi ehdotuksen johdosta parantunut mah
dollisuus liikkeen luovutukseen toimivana ko
konaisuutena lisää konkurssipesään kertyvien 
varojen määrää. Vielä voidaan olettaa, että 
ehdotus merkitsisi sitä, että maksettujen ja 
takaisin perittyjen palkkaturvamäärien erotus 
pienenisi nykyisestä. 

4. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Suomi on ratifioinut Kansainvälisen työjär
jestön (ILO) yleissopimuksen n:o 132, joka 
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koskee paikallisia vuosilomia ja joka vuonna 
1970 muutetussa muodossaan tullee voimaan 
15 päivänä tammikuuta 1991. 

Sopimuksen 8 artiklaan sisältyy määräyksiä 
loman jakamisesta ja 9 artiklaan loman anta
misesta ja siirtämisestä. Sopimuksen 8 artiklan 

mukaan lomaa jaettaessa on yhden loman osan 
oltava vähintään kahden viikon pituinen. Sopi
muksen 9 artiklassa on määrätty vähimmäis
ajasta ja rajoitetusta lisäajasta, minkä kuluessa 
vuosilomat on annettava. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

4 §. Lamakausi. Laskentateknisistä syistä 
esityksessä ehdotetaan 4 §:n 1 momenttia muu
tettavaksi siten, että siinä määriteltäisiin talvi
lomakäsite. Näin 30 päivän pituinen loma ja
kautuisi osiin niin, että ensimmäiset 18 päivää 
olisivat kesälomaa, seuraavat kuusi päivää 
työntekijän niin halutessa säästövapaapäiviä ja 
seuraavat kuusi päivää talvilomapäiviä. 

4 a §. Vuosiloman säästäminen. Esityksessä 
ehdotetaan lakiin lisättäväksi uusi 4 a §, jossa 
olisivat loman säästämistä koskevat säännök
set. Työsuojelullisista näkökohdista on pidetty 
tarpeellisena esittää säästämisoikeutta rajoitet
tavaksi siten, että vuosittain olisi pidettävä 
vähintään 18 vuosilomapäivää sekä 4 §:ssä tar
koitettu talviloma ja siten lomaa voisi vuosit
tain säästää enintään kuusi lomapäivää. Työn
tekijä voisi siis säästää osan !omastaan, jollei 
tästä aiheudu työnantajalle ja yrityksen toimin
nalle merkittävää haittaa. Tarkoituksena on, 
että työntekijä voisi pitää säästetyt lomapäivät 
haluamanaan ajankohtana myöhemmin. Sääs
tettyä lomaa ehdotetaan kutsuttavaksi erotuk
seksi muusta vuosilomasta säästövapaaksi, 
vaikka se luonteeltaan onkin vuosilomaa. 

Työntekijän oikeus säästää lomapäiviä on 
pääsääntö. Ehdotuksen mukaan työnantaja ei 
voisi kieltää loman säästämistä, ellei siihen ole 
painavaa estettä. Tällainen este on esityseh
dotuksessa määritelty samalla tavalla kuin osit
taisen hoitovapaan osalta on säädetty työsopi
muslaissa. Mahdollisuus kieltää loman säästä
minen olisi siten poikkeuksellista ja säännöseh
dotuksen mukaan painavan esteen olemassaolo 
arvioidaan säästämisajankohdan mukaan. Esi
tysehdotuksen mukaan lomaa voisi esimerkiksi 
viiden vuoden kuluessa säästää enimmillään 30 
päivää, joka vastaa nykyisen vuosiloman mää-

raa. Näin ollen säästövapaa ei kaiken kaik
kiaan merkitse kovin suurta muutosta, eikä sen 
mahdollistaminen aiheuttane erityisiä vaikeuk
sia toiminnalle. 

Säästövapaata koskeva järjestely on yleensä 
mahdollista. Joissakin tapauksissa yksittäisen 
työntekijän lomajärjestelyt esitetyllä tavalla 
saattaisivat aiheuttaa kuitenkin sellaisia hanka
luuksia tuotanto- ja palvelutoiminnalle, että 
niiden huomioon ottaminen on kohtuullista ja 
tarkoituksenmukaista. 

Eräillä aloilla toiminnan luonne on sellainen, 
että työntekijöiden tulee pääsääntöisesti työs
kennellä samanaikaisesti. Tällaisia aloja on 
erityisesti prosessiteollisuudessa ja usein vuoro
työssä. Näillä aloilla lomat pidetään pääsään
töisesti samanaikaisesti toiminnan ollessa kes
keytyneenä. Myös työvoimapulasta saattaa 
johtua, että lomakautena joudutaan toimintoja 
supistamaan. 

Työntekijän olisi neuvoteltava työnantajan 
kanssa loman säästämisestä ja säästettävien 
lomapäivien lukumäärästä viimeistään silloin, 
kun työnantaja 5 §:n mukaisesti varaa työnte
kijälle tilaisuuden esittää mielipiteensä loman 
ajankohdasta. Vuosilomalain mukaan työnan
taja päättää lomien ajankohdasta. Ehdotetun 
4 a §:n 3 momentin mukaisesti säästövapaa 
voitaisiin pitää työntekijän haluamana aikana 
hänen ilmoittamanaan kalenterivuotena tai 
-vuosina. Pykälän 1 ja 3 momentin perusteella 
säästövapaata voisi pitää vasta sitä lomanmää
räytymisvuotta, jolta säästövapaa on ansaittu, 
seuraavan kalenterivuoden lomakautena tai sen 
jälkeen. 

Työnantajan ja työntekijän on esityksen mu
kaan sovittava tarkemmin siitä ajankohdasta, 
jolloin säästövapaa pidettäisiin. Työntekijä ja 
työnantaja voisivat tehdä esimerkiksi kirjalli
sen suunnitelman, jossa voitaisiin ennakkoon 
sopia myös säästövapaan käyttämisestä. Tämä 
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antaisi työnantajalle riittävän mahdollisuuden 
suunnitella etukäteen toimintaa ja työvoiman 
käyttöä. Koska säästämisjärjestelmä voisi ulot
tua varsin pitkälle ajalle, kirjallisen suunnitel
man käyttö edesauttaisi puolin ja toisin pitäy
tymistä sovitussa suunnitelmassa. Mikäli asias
ta ei olisi sovittu, työntekijän on ilmoitettava 
säästövapaan pitämisestä viimeistään neljä 
kuukautta ennen säästövapaan alkamispäivää. 
Tavoitteena on, että työnantaja ja työntekijä 
neuvottelemalla sopisivat säästövapaasta ja sen 
käyttämisestä, mutta säännös turvaisi kuiten
kin sen, että työntekijä voisi aina neljän kuu
kauden ilmoitusaikaa noudattaen pitää säästö
vapaan. 

Esityksessä lähdetään siitä, että säästövapaa
seen, joka luonteeltaan on vuosilomaa, sovel
lettaisiin muutoin vuosilomaa koskevia sään
nöksiä. Myös muita kuin lakisääteisiä vuosilo
mamääräyksiä sovellettaisiin säästövapaaseen. 
Koska esityksessä ehdotetaan, että säästöva
paata koskevat säännökset tulisivat voimaan 
kesken sopimuskauden, aiheuttaisi tämä tar
peen, että sopijaosapuolet neuvottelisivat vuo
silomaa koskevien sopimusmääräysten sovelta
misesta myös säästövapaaseen. Tällainen mää
räys, josta olisi sovittava, olisi työehtosopi
muksen määräys lomarahasta tai vastaavasta. 

Vuosilomalain 5 §:n 2 ja 3 momentissa ole
via loman siirtämistä työkyvyttömyyden vuoksi 
koskevia säännöksiä sovellettaisiin myös sääs
tövapaaseen. 

Esityksessä ehdotetaan 4 a §:n 4 momenttiin 
otettavaksi tuntipalkkaa ja lomakorvausta kos
keva selventävä säännös niitä tilanteita varten, 
joissa lomapalkka ja lomakorvaus lasketaan 
lomanmääräytymisvuoden aikana maksetun tai 
maksettavaksi erääntyneen palkan perusteella. 
Näissä tapauksissa laskentaperusteena käytet
täisiin säästövapaan pitämisajankohtaa edeltä
vän lomanmääräytymisvuoden vastaavaa palk
kaa. 

Koska järjestelmä on tarkoitettu sovelletta
vaksi saman työnantajan palveluksessa, säästö
vapaata ei voi työpaikan vaihtamisen yhteydes
sä siirtää toisen työnantajan palveluksessa käy
tettäväksi. Työsuhteen päättyessä pitämättä 
jäänyt säästövapaa korvataan kuten vuosilo
malain 10 §:ssä on säädetty muustakin vuosilo
man korvaamisesta. Säästövapaan pitäminen 
irtisanomisaikana on mahdollista silloin, kun 
se perustuu ennakolta tehtyyn sopimukseen tai 
työntekijän sitä halutessa se on ilmoitusaikaa 
noudattaen mahdollista. Pitämättä jäänyt sääs-

tövapaa voidaan korvata rahalla vastaavasti 
silloin, kun työnantaja muuttaa työntekijän 
työsuhteen täysiaikaisesta osa-aikaiseksi. Kor
vaus voitaisiin maksaa myös silloin, kun työn
tekijä lomautetaan toistaiseksi. Korvauksen 
vaatiminen olisi työntekijän valittavissa. Erityi
sesti lomautustilanteessa työntekijä saattaa 
mieluummin käyttää säästövapaata tai säästö
vapaan käyttäminen lomautuksen aikana, mitä 
ei ole ollut mahdollista ottaa ennakolta huo
mioon, voi olla työntekijän aiempien suunni
telmien mukaista. 

6 §. Työsuhteen jatkuminen. Esitysehdotuk
seen on edellä mainituista syistä sisällytetty 
myös vuosilomaa konkurssin yhteydessä sääte
leviä säännöksiä. Näin ollen esityksessä ehdo
tetaan myös, että nykyinen 6 §:n 1 momentti 
jaettaisiin lakiteknisistä syistä kahdeksi mo
mentiksi. 

Työsuhteen ei edelleenkään katsottaisi kes
keytyneen yrityksen omistajan tai haltijan 
vaihtumisen johdosta. Säännöksen soveltamis
ala kattaisi muiden omistajan tai haltijan vaih
dostilanteiden ohella työsopimuslain 7 §:ssä 
tarkoitetut liikkeenluovutukset, joissa työnte
kijän työnantaja vaihtuu. Jos tämä pysyy 
omistuspohjan muutoksista huolimatta sama
na, kuten on asian laita esimerkiksi osakeyh
tiön osakkeiden kaupassa silloinkin, kun luo
vutuksen kohteena on koko yhtiön osakekan
ta, kysymys ei ole ehdotetun 1 momentin 
tarkoittamasta tilanteesta (KKO 1975 1! 15). 

Työntekijän vuosilomaoikeuteen saannös 
vaikuttaa yhä siten, että työntekijällä on oi
keus saada vuosilomansa uudelta työnanta
jaltaan ikään kuin työnantajan vaihtumista ei 
lainkaan olisi tapahtunut. 

6 a §. Työnantajan konkurssi. Uusi 6 a § 
merkitsisi pääsääntöisesti sitä, että jos työnan
tajan omaisuus luovutetaan konkurssiin, kon
kurssiin asettamispäivään mennessä kertynyt 
työntekijän lomapalkka tai lomaa tai säästöva
paata vastaava korvaus erääntyisi maksetta
vaksi konkurssiin asettamispäivänä, vaikka 
konkurssipesään kuuluva liike luovutettaisiin 
heti ja työntekijä siirtyisi välittömästi luovu
tuksen saajan palvelukseen. 

Kun konkurssiin asettamishetkellä ei vielä 
yleensä tiedetä, tuleeko tilanne olemaan sellai
nen kuin ehdotetun 6 §:n 2 momentissa tarkoi
tetaan eli, miten liiketoimintaa mahdollisesti 
jatketaan, palvelee säännös vuosilomalain osal
ta vain lähinnä ennalta ehkäisevässä tarkoituk
sessa. Esitystä laadittaessa on lähdetty siitä, 
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että palkkaturvalakia (649173) täydennettäisiin 
säännösten väärinkäytön estämiseksi. Kun 
työntekijät eivät toisaalta tilanteessa, jossa liik
keen toiminta jatkuu konkurssin jälkeen, aina 
ole selvillä siitä, että vuosilomaetuuksia tulisi 
valvoa konkurssissa, esitetty säännös saattaisi 
joissain tapauksissa johtaa työntekijöiden vuo
silomaetuuksien menetyksiin. Tämän vuoksi 
esitys edellyttää myös, että työntekijöiden ase
ma turvataan palkkaturvasäännöksiä kehittä
mällä. 

Työntekijä olisi siten oikeutettu saamaan 
vuosilomaetuutensa konkurssiin asetetun työn
antajansa konkurssipesän varoista konkurssi
tuomion nojalla. Vastaavasti luovutuksen saa
ja, joka jatkaisi velallisen liiketoimintaa, va
pautuisi tälle nykyisin kuuluvasta vuosiloma
etuuksien maksuvelvollisuudesta. Tätä etua ei 
ole syytä suoda luovutuksen saajalle silloin, 
kun tämä on esimerkiksi konkurssivelallisen 
ehdotuksen 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu lä
heinen. Sen vuoksi pykälässä ehdotetaan sää
dettäväksi, että vuosilomaetuudet eivät erään
tyisi edellä mainitussa lainkohdassa tarkoite
tussa tilanteessa. 

7 §. Vuosilomapalkka. Säästövapaan palkka 
määräytyisi samojen periaatteiden mukaan 
kuin vuosiloma-ajan palkka yleensäkin. Kuu
kausi- ja viikkopaikkainen saisi säästettyä lo
man osaa vastaavan osan vuosilomapalkastaan 
laskettuna sen palkan perusteella, joka tulisi 
maksettavaksi muutoinkin vastaavana aikana. 

Vuosilomalain 7 §:n 2 momentissa tarkoite
tun lomapalkan laskemista varten ehdotetaan, 
että kerrointaulukkoa täydennetään siten, että 
loman ollessa pidempi kuin 30 lomapäivää 
taulukkoa korotetaan luvulla 0,9 kutakin seu
raavaa lomapäivää kohden. Tämä on tarpeen 
niitä tilanteita varten, joissa säästövapaan pi
tuus olisi yli 30 päivää tai säästövapaata yhdis
teitäisiin muuhun vuosilomaan. 

Lain 15 §:n kanneaikaa koskeva säännös 
soveltuisi sellaisenaan säästövapaan palkkaan 
ja pitämättä jääneeitä säästövapaa-ajalta mak
settavaan korvaukseen. 

16 §. Säännösten ehdottomuus. Tarkoituk
senmukaista on, että myös säästövapaasta voi
taisiin valtakunnallisilla työehtosopimuksilla 
sopia toisin. Tämä on myös tarpeen, jotta jo 
sovitut loman säästäruisjärjestelmät voidaan 
toteuttaa. Tämän vuoksi ehdotetaan 16 §:n 2 
momentissa sovittavien asioiden luetteloon li
sättäväksi säästövapaa. Sopiruisoikeus ulottuu 

3 momentin nojalla myös julkishallinnon sekä 
evankelisluterilaisen kirkon työehtosopimuk
siin ja toimiehtosopimuksiin. Koska 4 §:ssä 
esitetään otettavaksi käyttöön talvilomakäsite, 
esityksessä ehdotetaan tästä johtuvaa teknistä 
korjausta 16 §:n 2 momenttiin. 

18 §. Kirjanpitovelvollisuus. Voimassa ole
van vuosilomalain 18 §:n 1 momentissa on 
säädetty työnantajan kirjanpitovelvollisuudesta 
vuosilomista, vuosilomapalkoista ja lomakor
vauksista. Tätä säännöstä ehdotetaan muutet
tavaksi siten, että se koskisi myös säästövapaa
ta. Momentissa on säädetty myös siitä, että 
sosiaali- ja terveysministeriö voi hyväksyä lo
makkeen, johon momentissa tarkoitetut tiedot 
on merkittävä. Esityksessä ehdotetaan, että 
tämä kohta kumottaisiin tarpeettomana. 

2. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan paiva
nä huhtikuuta 1991. Lakia sovellettaisiin sääs
tövapaan osalta kuitenkin jo 31 päivänä maa
liskuuta 1991 päättyväitä lomanmääräytymis
vuodelta ansaittuihin lomiin. Tällöin loman 
säästäminen voitaisiin aloittaa ensi vuoden 
vuosilomista. Säästövapaata voisi ensimmäisen 
kerran pitää 2 päivänä toukokuuta 1992 alka
valla lomakaudella ja sen jälkeen. 

Säästövapaan voimaantulo saattaa aiheuttaa 
tarpeen neuvotella työ-, virka- ja toimiehtoso
pimusosapuolten kesken muiden vuosilomaa 
koskevien sopimusmääräysten soveltamisesta 
säästövapaaseen. 

Esitys on tehty mahdollisimman vähin muu
taksin voimassa olevaan vuosilomalakiin. Vuo
silomakomitea on valmistelemassa ehdotusta 
vuosilomalainsäädännön kokonaisuudistuksek
si vuoden 1992 loppuun mennessä. Tämän 
vuoksi esitysehdotus merkitsisi välikauden rat
kaisua työntekijöiden tarpeista lähtevälle jär
jestelmälle. Samalla ehdotettu järjestelmä toi
misi kokeiluna ennen komitean lopullisia ehdo
tuksia. 

Vuosilomalain 6 ja 6 a §:ää sovellettaisiin 
niihin tilanteisiin, joissa konkurssiin asettami
nen on tapahtunut 1 päivänä huhtikuuta 1991 
tai sen jälkeen. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
vuosilomalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä maaliskuuta 1973 annetun vuosilomalain (272/73) 4 §:n 1 momentti, 

6 §:n 1 momentti, 7 §:n 2 momentti, 16 §:n 2 momentti ja 18 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 4 § :n 1 momentti ja 7 § :n 2 momentti 30 päivänä maaliskuuta 1978 

annetussa laissa (233/78) ja 16 §:n 2 momentti 21 päivänä maaliskuuta 1986 annetussa laissa 
(227 /86), sekä 

lisätään lakiin uusi 4 a §, 6 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 
momentiksi, ja lakiin uusi 6 a § seuraavasti: 

4 § 

Lomakausi 

Lomakausi on toukokuun 2 päivän ja syys
kuun 30 päivän välinen aika, nämä päivät 
mukaan luettuina. Vuosiloma annetaan kesä/o
mana lomakautena työnantajan määräämänä 
aikana. Kuitenkin se osa vuosittain ansaitusta 
lomasta, joka ylittää 24 lomapäivää, annetaan 
työnantajan määräämänä aikana lomakauden 
jälkeen ennen seuraavan vuoden lomakauden 
alkua ta/vi/omana. Ilman työntekijän suostu
musta ei työnantaja saa kuitenkaan määrätä 
lomaa tai sen osaa alkavaksi työntekijän va
paapäivänä, jos tämä johtaisi lomapäivien lu
kumäärän vähenemiseen. Ennen loman mää
räämistä on työnantajan varattava työntekijäl
le tai tämän edustajalle tilaisuus esittää mielipi
teensä loman ajankohdasta. 

4 a § 

Vuosiloman säästäminen 

Sen estämättä, mitä 4 §:ssä säädetään, työn
tekijällä on muutoin kuin talviloman osalta 
oikeus säästää 18 päivää ylittävä osa vuosittai
sista lomapäivistään pidettäväksi seuraavalla 
lomakaudella tai sen jälkeen säästövapaana, 
jos tähän ei ole painavaa estettä. Tällainen este 
voi olla vain säästämisestä työnantajalle tai 
liikkeen, laitoksen taikka viraston toiminnalle 
työpaikan koko ja käytetty tuotanto- ja palve
lutekniikka huomioon ottaen aiheutuva mer
kittävä haitta. 

Vuosiloman säästämisestä ja säästettävien 
lomapäivien lukumäärästä on neuvoteltava 
työnantajan kanssa viimeistään silloin, kun 
työnantaja 5 § :n mukaisesti varaa työntekijälle 
tilaisuuden esittää mielipiteensä loman ajan
kohdasta. Määrättäessä 1 momentin mukaista 

2 301440C 

oikeutta säästövapaaseenon talvilomapäivät 
vähennettävä loman kokonaismäärästä. 

Säästövapaa on annettava työntekijälle hä
nen määräämänään kalenterivuonna tai -vuosi
na työnantajan ja työntekijän tarkemmin sopi
mina ajankohtina. Jollei säästövapaan ajan
kohdasta voida sopia, on työntekijän ilmoitet
tava säästövapaan pitämisestä viimeistään nel
jä kuukautta ennen sen alkamispäivää 

Jos palkka on sovittu viikkoa lyhyemmältä 
ajalta tai urakkapalkkana, säästövapaan ajalta 
tämä palkka määräytyy säästövapaan tai sen 
osan alkamisajankohtaa edeltäneen lomanmää
räytymisvuoden palkan mukaan. Oikeudesta 
säästövapaan siirtämiseen ja lomapalkasta 
muutoin säästövapaan aikana on vastaavasti 
voimassa mitä 5 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 7 
ja 8 §:ssä säädetään. Työsuhteen päättyessä on 
korvaus pitämättä jääneestä säästövapaasta 
maksettava sen mukaan kuin 10 §:ssä sääde
tään. Työsuhteen muuttuessa osa-aikaiseksi tai 
työntekijän joutuessa toistaiseksi lomautetuksi 
hänellä on oikeus saada korvaus pitämättä 
jääneestä säästövapaasta sen mukaan kuin 
10 §:ssä säädetään. Korvausta laskettaessa 
noudatetaan soveltuvin osin, mitä tässä on 
sanottu palkan määräytymisestä säästövapaan 
ajalta. 

6 § 

Työsuhteen jatkuminen 

Työsuhteen ei katsota keskeytyneen yrityk
sen omistajan tai haltijan vaihtumisen johdos
ta. 

Työsuhde ei myöskään keskeydy siitä syystä, 
että työntekijä on välittömästi siirtynyt sellai
sen yrityksen palvelukseen, jossa aikaisemmal
la työnantajalla on määräysvalta. Aikaisem
malla työnantajalla katsotaan olevan määräys
valta myös silloin, kun henkilöllä on osuus 
kummassakin yrityksessä ja hänellä yksin tai 
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yhdessä perheenjäsentensä kanssa on määräys
valta niissä molemmissa. 

6a§ 

Työnantajan konkurssi 

Jos työnantaja asetetaan konkurssiin, työn
tekijän asettaruispäivään mennessä kertynyt lo
mapalkka tai lomakorvaus erääntyy asettaruis
päivänä maksettavaksi muussa kuin 6 §:n 2 
momentissa tarkoitetussa tapauksessa. 

7 § 

Vuosilomapalkka 

Muulle kuin momentissa tarkoitetulle 
työntekijälle on maksettava vuosilomapalkka, 
joka saadaan kertomalla hänen keskimääräi
nen päiväpalkkansa 3 §:n mukaisten lomapäi
vien lukumäärän perusteella määräytyvällä 
seuraavasta taulukosta ilmeneväliä kertoimella. 

Lomapäivien 
lukumäärä 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Kerroin 

1,8 
2,7 
3,6 
4,5 
5,4 
6,3 
7,2 
8,1 
9,0 
9,9 

10,8 
11,8 
12,7 
13,6 
14,5 
15,5 
16,4 
17,4 
18,3 
19,3 
20,3 
21,3 
22,2 
23,2 
24,1 
25,0 
25,9 
26,9 
27,8 

Jos lomapäivien lukumäärä on suurem
pi kuin 30, korotetaan kerrointa luvulla 
0,9 lomapäivää kohden. 

16 § 

Säännösten ehdottomuus 

Työnantajain ja työntekijäin yhdistyksillä, 
joiden toimintapiiri käsittää koko maan, on 
kuitenkin oikeus sopia talviloman sisällyttämi
sestä muuhun keskenään sopimaansa työajan 
lyhennykseen samoin kuin lomakaudesta, vuo
siloman pituudesta sen määräytyessä 3 §:n 3 
momentin toisen virkkeen mukaisesti, säästö
vapaasta, vuosiloman jakamisesta sekä vuosi
lomapalkan ja lomakorvauksen laskemisesta ja 
maksamisesta toisinkin kuin edellä tässä laissa 
säädetään. Työehtosopimuksen tällaisia mää
räyksiä saa sopimukseen sidottu työnantaja 
soveltaa niihinkin työntekijöihin, jotka eivät 
ole työehtosopimukseen sidottuja, mutta joi
den työsuhteissa muutoin noudatetaan työeh
tosopimuksen määräyksiä. Milloin työsopi
muksessa on niin sovittu, saadaan työehtosopi
muksen sanotunlaisia määräyksiä noudattaa 
työehtosopimuksen lakkaamisen jälkeen uuden 
työehtosopimuksen voimaantuloon asti niissä 
työsuhteissa, joissa määräyksiä saataisiin so
veltaa, jos työehtosopimus olisi edelleen voi
massa. 

18 § 

Kirjanpitovelvollisuus 

Jokaisessa työpaikassa, jossa työaikaa kos
kevien säännösten noudattamisen valvonta 
kuuluu työsuojeluviranomaisille, on työnanta
jan pidettävä työntekijäin vuosilomista, säästö
vapaista ja heille maksetuista vuosilomapal
koista sekä lomakorvauksista sellaista kirjanpi
toa, josta voidaan todeta lomien ajankohdat ja 
palkkojen sekä korvausten suuruus samoin 
kuin ne perusteet, joiden nojalla loman pituu
det sekä palkkojen ja korvausten suuruus on 
määrätty. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Tämän lain 4 §:n 1 momenttia ja 4 a §:ää 
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sovelletaan kuitenkin jo 3I päivänä maaliskuu
ta I99I päättyneeitä lomanmääräytymisvuodel
ta ansaittuun vuosilomaan. 

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta I990 

Ennen lain voimaantuloa voidaan tehdä 
I6 §:ssä tarkoitettuja sopimuksia säästöva
paasta. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Työministeri Matti Puhakka 
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Liite 

Laki 
vuosilomalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä maaliskuuta 1973 annetun vuosilomalain (272173) 4 §:n 1 momentti, 

6 §:n 1 momentti, 7 §:n 2 momentti, 16 §:n 2 momentti ja 18 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 1 momentti ja 7 §:n 2 momentti 30 päivänä maaliskuuta 1978 

annetussa laissa (233178) ja 16 §:n 2 momentti 21 päivänä maaliskuuta 1986 annetussa laissa 
(227 /86), sekä 

lisätään lakiin uusi 4 a §, 6 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 
momentiksi, ja lakiin uusi 6 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

4 § 

Lomakausi 

Lomakausi on toukokuun 2 päivän ja syys
kuun 30 päivän välinen aika, nämä päivät 
mukaan luettuina. Vuosiloma annetaan loma
kautena työnantajan määräämänä aikana. Kui
tenkin se osa lomasta, joka ylittää 24 lomapäi
vää, annetaan työnantajan määräämänä aika
na lomakauden jälkeen ennen seuraavan vuo
den lomakauden alkua. Ilman työntekijän 
suostumusta ei työnantaja saa kuitenkaan 
määrätä lomaa tai sen osaa alkavaksi työnteki
jän vapaapäivänä, mikäli tämä johtaisi loma
päivien lukumäärän vähenemiseen. Ennen lo
man määräämistä on työnantajan varattava 
työntekijälle tai tämän edustajalle tilaisuus 
esittää mielipiteensä loman ajankohdasta. 

Ehdotus 

4 § 

Lomakausi 

Lomakausi on toukokuun 2 päivän ja syys
kuun 30 päivän välinen aika, nämä päivät 
mukaan luettuina. Vuosiloma annetaan kesä-
1om a n a lomakautena työnantajan määrää
mänä aikana. Kuitenkin se osa vuosittain an
saitusta lomasta, joka ylittää 24 lomapäivää, 
annetaan työnantajan määräämänä aikana lo
makauden jälkeen ennen seuraavan vuoden 
lomakauden alkua ta 1 v i 1om a n a. Ilman 
työntekijän suostumusta ei työnantaja saa kui
tenkaan määrätä lomaa tai sen osaa alkavaksi 
työntekijän vapaapäivänä, mikäli tämä johtaisi 
lomapäivien lukumäärän vähenemiseen. Ennen 
loman määräämistä on työnantajan varattava 
työntekijälle tai tämän edustajalle tilaisuus 
esittää mielipiteensä loman ajankohdasta. 

4a§ 

Vuosiloman säästäminen 

Sen estämättä, mitä 4 §:ssä säädetään, työn
tekijällä on muutoin kuin talviloman osalta 
oikeus säästää 18 päivää ylittävä osa vuosittai
sista lomapäivistään pidettäväksi seuraavalla 
lomakaudella tai sen jälkeen säästövapaa
na, jos tähän ei ole painavaa estettä. Tällai
nen este voi olla vain säästämisestä työnanta
jalle tai liikkeen, laitoksen taikka viraston 
toiminnalle työpaikan koko ja käytetty tuo
tanto- ja palvelutekniikka huomioon ottaen 
aiheutuva merkittävä haitta. 
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Voimassa oleva laki 

6 § 

Työsuhteen jatkuminen 

Työsuhteen ei katsota keskeytyneen yrityk
sen omistajan tai haltijan vaihtumisen johdosta 
eikä siitä syystä, että työntekijä on välittömästi 
siirtynyt sellaisen yrityksen palvelukseen, jossa 
aikaisemmalla työnantaja/ta on määräysvalta. 
Aikaisemmalla työnantajalla katsotaan olevan 
määräysvalta myös silloin, kun henkilöllä on 
osuus kummassakin yrityksessä ja hänellä yk
sin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa on 
määräysvalta niissä molemmissa. 

Ehdotus 

Vuosiloman säästämisestä ja säästettävien 
lomapäivien lukumäärästä on neuvoteltava 
työnantajan kanssa viimeistään silloin, kun 
työnantaja 5 §:n mukaisesti varaa työntekijälle 
tilaisuuden esittää mielipiteensä loman ajan
kohdasta. Määrättäessä 1 momentin mukaista 
oikeutta säästövapaaseen on talvilomapäivät 
vähennettävä loman kokonaismäärästä. 

Säästövapaa on annettava työntekijälle hä
nen määräämänään kalenterivuonna tai -vuosi
na työnantajan ja työntekijän tarkemmin sopi
mina ajankohtina. Jollei säästövapaan ajan
kohdasta voida sopia, on työntekijän ilmoitet
tava säästövapaan pitämisestä viimeistään nel
jä kuukautta ennen sen alkamispäivää. 

Jos palkka on sovittu viikkoa lyhyemmältä 
ajalta tai urakkapa/kkana, säästövapaan ajalta 
tämä palkka määräytyy säästövapaan tai sen 
osan alkamisajankohtaa edeltäneen /omanmää
räytymisvuoden palkan mukaan. Oikeudesta 
säästövapaan siirtämiseen ja lomapalkasta 
muutoin säästövapaan aikana on vastaavasti 
voimassa mitä 5 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 7 
ja 8 §:ssä säädetään. Työsuhteen päättyessä on 
korvaus pitämättä jääneestä säästövapaasta 
maksettava sen mukaan kuin JO §:ssä sääde
tään. Työsuhteen muuttuessa osa-aikaiseksi tai 
työntekijän joutuessa toistaiseksi lomautetuksi 
hänellä on oikeus saada korvaus pitämättä 
jääneestä säästövapaasta sen mukaan kuin 
JO §:ssä säädetään. Korvausta laskettaessa 
noudatetaan soveltuvin osin, mitä tässä on 
sanottu palkan määräytymisestä säästövapaan 
ajalta. 

6 § 

Työsuhteen jatkuminen 

Työsuhteen ei katsota keskeytyneen yrityk
sen omistajan tai haltijan vaihtumisen johdos
ta. 

Työsuhde ei myöskään keskeydy siitä syystä, 
että työntekijä on välittömästi siirtynyt sellai
sen yrityksen palvelukseen, jossa aikaisemmal
la työnantajalla on määräysvalta. Aikaisem
malla työnantajalla katsotaan olevan määräys
valta myös silloin, kun henkilöllä on osuus 
kummassakin yrityksessä ja hänellä yksin tai 
yhdessä perheenjäsentensä kanssa on määräys
valta niissä molemmissa. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

6a§ 

Työnantajan konkurssi 

Jos työnantaja asetetaan konkurssiin, työn
tekijän asettamispäivään mennessä kertynyt lo
mapalkka tai lomakorvaus erääntyy asettamis
päivänä maksettavaksi muussa kuin 6 §:n 2 
momentissa tarkoitetussa tapauksessa. 

7 § 

Vuosilomapalkka 

Muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle 
työntekijälle on maksettava vuosilomapalkka, 
joka saadaan kertomalla hänen keskimääräi
nen päiväpalkkansa 3 §:n mukaisten lomapäi
vien lukumäärän perusteella määräytyvällä 
seuraavasta taulukosta ilmeneväliä kertoimella. 

Lomapäivien 
lukumäärä 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 ............................. . 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Kerroin 

1,8 
2,7 
3,6 
4,5 
5,4 
6,3 
7,2 
8,1 
9,0 
9,9 

10,8 
11,8 
12,7 
13,6 
14,5 
15,5 
16,4 
17,4 
18,3 
19,3 
20,3 
21,3 
22,2 
23,2 
24,1 
25,0 
25,9 
26,9 
27,8 

Muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle 
työntekijälle on maksettava vuosilomapalkka, 
joka saadaan kertomalla hänen keskimääräi
nen päiväpalkkansa 3 §:n mukaisten lomapäi
vien lukumäärän perusteella määräytyvällä 
seuraavasta taulukosta ilmeneväliä kertoimella. 

Lomapäivien 
lukumäärä 

2 ......................... ····· 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Kerroin 

1,8 
2,7 
3,6 
4,5 
5,4 
6,3 
7,2 
8,1 
9,0 
9,9 

10,8 
11,8 
12,7 
13,6 
14,5 
15,5 
16,4 
17,4 
18,3 
19,3 
20,3 
21,3 
22,2 
23,2 
24,1 
25,0 
25,9 
26,9 
27,8 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

Jos lomapäivien lukumäärä on suu
rempi kuin 30, korotetaan kerrointa 
luvulla 0,9 lomapäivää kohden. 

16 § 

Säännösten ehdottomuus 

Työnantajain ja työntekijäin yhdistyksillä, 
joiden toimintapiiri käsittää koko maan, on 
kuitenkin oikeus sopia 24 lomapäivää ylittävän 
loman osan sisällyttämisestä muuhun keske
naan sopimaansa työajan lyhennykseen, sa
moin kuin lomakaudesta, vuosiloman pituu
desta sen määräytyessä 3 §:n 3 momentin toi
sen virkkeen mukaisesti, vuosiloman jakami
sesta sekä vuosilomapalkan ja lomakorvauksen 
laskemisesta ja maksamisesta toisinkin kuin 
edellä tässä laissa on säädetty. Työehtosopi
muksen tällaisia määräyksiä saa sopimukseen 
sidottu työnantaja soveltaa niihinkin työnteki
jöihin, jotka eivät ole työehtosopimukseen si
dottuja, mutta joiden työsuhteissa muutoin 
noudatetaan työehtosopimuksen määräyksiä. 
Milloin työsopimuksessa on niin sovittu, saa
daan työehtosopimuksen sanotunlaisia mää
räyksiä noudattaa työehtosopimuksen lakkaa
misen jälkeen uuden työehtosopimuksen voi
maantuloon asti niissä työsuhteissa, joissa 
määräyksiä saataisiin soveltaa, jos työehtoso
pimus olisi edelleen voimassa. 

18 § 

Kirjanpitovelvollisuus 

Jokaisessa työpaikassa, jossa työaikaa kos
kevien säännösten noudattamisen valvonta 
kuuluu työsuojeluviranomaisille, on työnanta
jan pidettävä työntekijäin vuosilomista ja heil
le maksetuista vuosilomapalkoista sekä loma
korvauksista sellaista kirjanpitoa, josta voi
daan todeta lomien ajankohdat ja palkkojen 
sekä korvausten suuruus samoin kuin ne perus
teet, joiden nojalla loman pituudet sekä palk
kojen ja korvausten suuruus on määrätty. 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi hyväksyä lo
makkeen, johon tässä momentissa tarkoitetut 
tiedot on merkittävä. 

Työnantajain ja työntekijäin yhdistyksillä, 
joiden toimintapiiri käsittää koko maan, on 
kuitenkin oikeus sopia talviloman sisällyttämi
sestä muuhun keskenään sopimaansa työajan 
lyhennykseen samoin kuin lomakaudesta, vuo
siloman pituudesta sen määräytyessä 3 §:n 3 
momentin toisen virkkeen mukaisesti, säästö
vapaasta, vuosiloman jakamisesta sekä vuosi
lomapalkan ja lomakorvauksen laskemisesta ja 
maksamisesta toisinkin kuin edellä tässä laissa 
säädetään. Työehtosopimuksen tällaisia mää
räyksiä saa sopimukseen sidottu työnantaja 
soveltaa niihinkin työntekijöihin, jotka eivät 
ole työehtosopimukseen sidottuja, mutta joi
den työsuhteissa muutoin noudatetaan työeh
tosopimuksen määräyksiä. Milloin työsopi
muksessa on niin sovittu, saadaan työehtosopi
muksen sanotunlaisia määräyksiä noudattaa 
työehtosopimuksen lakkaamisen jälkeen uuden 
työehtosopimuksen voimaantuloon asti niissä 
työsuhteissa, joissa määräyksiä saataisiin so
veltaa, jos työehtosopimus olisi edelleen voi
massa. 

18 § 

Kirjanpitovelvollisuus 

Jokaisessa työpaikassa, jossa työaikaa kos
kevien säännösten noudattamisen valvonta 
kuuluu työsuojeluviranomaisille, on työnanta
jan pidettävä työntekijäin vuosilomista, säästö
vapaista ja heille maksetuista vuosilomapal
koista sekä lomakorvauksista sellaista kirjanpi
toa, josta voidaan todeta lomien ajankohdat ja 
palkkojen sekä korvausten suuruus samoin 
kuin ne perusteet, joiden nojalla loman pituu
det sekä palkkojen ja korvausten suuruus on 
määrätty. 
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Voimassa oleva laki 

1990 vp. - HE n:o 314 

Ehdotus 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Tämän lain 4 §:n 1 momenttiaja 4 a §:ää 
sovelletaan kuitenkin jo 31 päivänä maaliskuu
ta 1991 päättyneeitä lomanmääräytymisvuodel
ta ansaittuun vuosi/omaan. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan tehdä 
16 §:ssä tarkoitettuja sopimuksia säästöva
paasta. 


