
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
2005 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2005 N:o 162—166

S ISÄLLYS
N:o Sivu
162 Vuosilomalaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591
163 Laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602
164 Laki työaikalain 23 §:n muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603
165 Laki sairausvakuutuslain 14 luvun 2 §:n muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604
166 Valtioneuvoston asetus valtakunnallisten eläinsuojelujärjestöjen valtionavustuksista . . . . . . . . . . . . 605

N:o 162

Vuosilomalaki

Annettu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan työ- ja virkasuhtees-
sa tehtävään työhön, jollei toisin säädetä.
Mitä tässä laissa säädetään työntekijästä,
sovelletaan myös virkamieheen ja viranhal-
tijaan. Mitä työehtosopimuksesta säädetään,
sovelletaan vastaavasti virkaehtosopimuk-
seen.
Mitä 6 §:n 2 momentissa, 8 §:n 2 momen-
tissa, 10 §:n 3 ja 4 momentissa sekä 11 §:n 1
ja 3 momentissa säädetään työsopimuksesta,
sovelletaan myös järjestelyyn, jolla on mää-
rätty virkamiehen ja viranhaltijan työajasta.

2 §

Soveltamisalarajaukset

Tätä lakia ei sovelleta työhön, joka on
työnantajan toiminnan luonteen vuoksi vuo-
sittain keskeytyneenä ja jossa työntekijöillä
on 30 §:ssä tarkoitetun sopimuksen perusteel-
la oikeus vähintään tässä laissa säädettyä
vuosilomaa vastaavaan palkalliseen vapaa-
seen.
Työaikalain (605/1996) 2 §:n 1 momentin

3 kohdassa tarkoitetulla kotityöntekijällä on
vuosiloman ja vuosilomapalkan asemesta oi-
keus tämän lain 8 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettuun vapaaseen ja 16 §:ssä tarkoitettuun
lomakorvaukseen. Sama koskee työnantajan
perheenjäseniä silloin, kun työnantajan pal-
veluksessa ei ole perheenjäsenten lisäksi
muita työntekijöitä.
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3 §

Säännösten pakottavuus

Sopimus, jolla vähennetään työntekijälle
tämän lain mukaan kuuluvia etuja, on mitä-
tön, jollei tästä laista johdu muuta. Työnan-
tajien ja työntekijöiden valtakunnallisten yh-
distysten oikeudesta sopia työehtosopimuk-
sella laista poiketen säädetään 30 §:ssä.

4 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) lomanmääräytymisvuodella 1 päivän
huhtikuuta ja 31 päivän maaliskuuta välistä
aikaa nämä päivät mukaan luettuina;
2) lomakaudella 2 päivän toukokuuta ja 30
päivän syyskuuta välistä aikaa nämä päivät
mukaan luettuina;
3) arkipäivällä muita viikonpäiviä kuin
sunnuntaita, kirkollisia juhlapäiviä, itsenäi-
syyspäivää, jouluaattoa, juhannusaattoa, pää-
siäislauantaita ja vapunpäivää.

2 luku

Vuosiloman pituus

5 §

Vuosiloman ansainta

Työntekijällä on oikeus saada lomaa kaksi
ja puoli arkipäivää kultakin täydeltä loman-
määräytymiskuukaudelta. Jos työsuhde on
lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä
jatkunut yhdenjaksoisesti alle vuoden, työn-
tekijällä on kuitenkin oikeus saada lomaa
kaksi arkipäivää kultakin täydeltä lomanmää-
räytymiskuukaudelta. Loman pituutta lasket-
taessa päivän osa pyöristetään täyteen loma-
päivään.
Vuosiloman ansainta ei keskeydy siitä
syystä, että työntekijä on välittömästi siirtynyt
sellaisen työnantajan palvelukseen, jossa
omistuksen, sopimuksen tai muun järjestelyn
perusteella määräysvalta on:
1) aikaisemmalla työnantajalla;

2) yhdellä tai useammalla henkilöllä, joka
on aikaisempaan työnantajaan takaisinsaan-
nista konkurssipesään annetun lain
(758/1991) 3 §:ssä tarkoitetussa läheisyyssuh-
teessa; taikka
3) 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuilla henkilöillä

yhdessä.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuun työsuh-

teen jatkumisaikaan ei lueta aikaa, jolloin työ
on keskeytynyt työntekijän ollessa suoritta-
massa asevelvollisuuslaissa (452/1950) tar-
koitettua vakinaista palvelusta, naisten vapaa-
ehtoisesta asepalveluksesta annetussa laissa
(194/1995) tarkoitettua vapaaehtoista asepal-
velusta tai siviilipalveluslaissa (1723/1991)
tarkoitettua siviilipalvelusta.

6 §

Täysi lomanmääräytymiskuukausi

Täytenä lomanmääräytymiskuukautena pi-
detään kalenterikuukautta, jolloin työntekijäl-
le on kertynyt vähintään 14 työssäolopäivää
tai 7 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettua
työssäolon veroista päivää.
Jos työntekijä on sopimuksen mukaisesti

työssä niin harvoina päivinä, että hänelle ei
tästä syystä kerry ainoatakaan 14 työssäolo-
päivää sisältävää kalenterikuukautta tai vain
osa kalenterikuukausista sisältää 14 työssä-
olopäivää, täydeksi lomanmääräytymiskuu-
kaudeksi katsotaan sellainen kalenterikuukau-
si, jonka aikana työntekijälle on kertynyt
vähintään 35 työtuntia tai 7 §:ssä tarkoitettua
työssäolon veroista tuntia.

7 §

Työssäolon veroinen aika

Työssäolon veroisena pidetään työstä pois-
saoloaikaa, jolta työnantaja on lain mukaan
velvollinen maksamaan työntekijälle palkan.
Työssäolon veroisena pidetään myös aikaa,
jolloin työntekijä on poissa työstä sellaisen
työajan tasaamiseksi annetun vapaan vuoksi,
jolla hänen keskimääräinen viikkotyöaikansa
tasataan laissa säädettyyn enimmäismäärään.
Saman kalenterikuukauden aikana viikko-
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työajan tasaamiseksi annetuista vapaapäivistä
työssäolon veroisina pidetään kuitenkin vain
neljä päivää ylittäviä vapaapäiviä, jollei va-
paata ole annettu yli kuuden arkipäivän
pituisena yhtenäisenä vapaana.
Työssäolopäivien veroisina pidetään myös
niitä työpäiviä tai työtunteja, jolloin työnte-
kijä työsuhteen kestäessä on estynyt tekemäs-
tä työtä:
1) työsopimuslain (55/2001) 4 luvun
1 §:ssä säädetyn äitiys-, erityisäitiys-, isyys-
tai vanhempainvapaan aikana, 6 §:ssä sääde-
tyn tilapäisen hoitovapaan ja 7 §:ssä säädetyn
pakottavista perhesyistä johtuvan poissaolon
aikana;
2) sairauden tai tapaturman vuoksi, enin-
tään kuitenkin 75 työpäivää lomanmääräyty-
misvuodessa, taikka jos työkyvyttömyys jat-
kuu yhdenjaksoisena lomanmääräytymisvuo-
den päättymisen jälkeen, enintään 75 työpäi-
vää tätä sairautta tai tapaturmaa kohden;
3) lääkärin määräämän, ammattitaudin tai
tapaturman johdosta työkyvyn palauttamisek-
si tai säilyttämiseksi annettavan lääkinnällisen
kuntoutuksen takia, enintään kuitenkin 75
työpäivää lomanmääräytymisvuodessa, taikka
jos kuntoutus jatkuu yhdenjaksoisena loman-
määräytymisvuoden päättymisen jälkeen,
enintään 75 työpäivää tätä kuntoutusjaksoa
kohden;
4) sairauden leviämisen estämiseksi anne-
tun viranomaisen määräyksen vuoksi;
5) opintovapaalaissa (273/1979) tarkoite-
tun opintovapaan vuoksi, enintään kuitenkin
30 työpäivää lomanmääräytymisvuodessa, ja
vain jos työntekijä on välittömästi opintova-
paan jälkeen palannut työhön;
6) työnantajan suostumuksella työn edel-
lyttämään koulutukseen osallistumisen vuok-
si, kuitenkin siten, että työnantaja ja työnte-
kijä voivat sopia siitä, että työssäolopäivien
veroisiksi päiviksi luetaan vain 30 työpäivää
kerrallaan;
7) lomauttamisen takia, enintään kuitenkin
30 työpäivää kerrallaan;
8) lomauttamista vastaavan työviikkojen
lyhentämisen tai muun siihen verrattavan
työaikajärjestelyn takia, enintään kuitenkin
kuusi kuukautta kerrallaan; jos tällainen työ-
aikajärjestely jatkuu keskeytyksettä loman-
määräytymisvuoden päättymisen jälkeen, uu-

den kuuden kuukauden jakson laskeminen
aloitetaan lomanmääräytymisvuoden päätty-
misen jälkeen;
9) reservin harjoituksen tai ylimääräisen

palveluksen taikka siviilipalveluslain 37 §:ssä
tarkoitetun täydennyspalveluksen vuoksi; tai
10) sellaisen julkisen luottamustehtävän

hoitamisen tai todistajana kuulemisen vuoksi,
josta lain mukaan ei ole oikeutta kieltäytyä tai
josta kieltäytyminen olisi sallittua vain laissa
mainitun erityisen syyn perusteella.
Sovellettaessa 2 momenttia 6 §:n 2 mo-

mentissa tarkoitetun työntekijän työssäolon
veroisena aikana pidetään 2 ja 3 kohdassa
tarkoitetuissa tapauksissa enintään 105 kalen-
teripäivän sekä 5 ja 7 kohdassa tarkoitetuissa
tapauksissa 42 kalenteripäivän jaksoa. Pois-
saoloaikaa laskettaessa poissaolon katsotaan
alkaneen ensimmäisenä päivänä, jona työn-
tekijä on ollut poissa työstä ja päättyneen
poissaoloperusteen lakkaamispäivänä, jos
päivästä on ennalta sovittu tai määrätty, ja
muussa tapauksessa työhön paluuta edeltä-
neenä poissaolopäivänä. Työssäolon veroisik-
si tunneiksi lasketaan tällöin ne tunnit, jotka
työntekijä sopimuksen mukaan ilman poissa-
oloa olisi ollut työssä.

8 §

Työntekijän oikeus vapaaseen

Työntekijällä, joka sopimuksen mukaan
tekee kaikkina kalenterikuukausina työtä alle
14 päivää tai 35 tuntia, on työsuhteen
kestäessä oikeus halutessaan saada vapaata
kaksi arkipäivää kultakin kalenterikuukaudel-
ta, jonka aikana hän on ollut työsuhteessa.
Vapaan ajalta maksettavasta lomakorvaukses-
ta säädetään 16 ja 19 §:ssä.
Työntekijällä, joka on tehnyt samalle työn-

antajalle työtä työsopimuslain 1 luvun 5 §:ssä
tarkoitetuin tavoin toistuvien määräaikaisten
työsopimusten perusteella, on halutessaan
oikeus saada vapaata tämän lain 5—7 §:n
perusteella määräytyvää lomaa vastaava aika
siltä osin kuin lomaa ei ole pidetty.
Työntekijän on ilmoitettava halustaan käyt-

tää vapaata ennen lomakauden alkua. Vapaan
antamisessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä
20—26 §:ssä säädetään vuosiloman antami-
sesta.
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3 luku

Vuosilomapalkka

9 §

Yleissäännös vuosilomapalkasta

Työntekijällä on oikeus saada vuosiloman-
sa ajalta vähintään säännönmukainen tai
keskimääräinen palkkansa siten kuin tässä
laissa säädetään.
Palkkaan kuuluvat luontoisedut on vuosi-
loman aikana annettava vähentämättöminä.
Luontoisedut, jotka eivät ole työntekijän
käytettävissä vuosiloman aikana, korvataan
rahalla.

10 §

Viikko- tai kuukausipalkkaan perustuva
vuosilomapalkka

Työntekijällä, jonka palkka on sovittu
viikolta tai sitä pidemmältä ajalta, on oikeus
saada tämä palkkansa myös vuosiloman ajal-
ta. Jos työntekijälle on lomanmääräytymis-
vuoden aikana työssäolon ajalta viikko- tai
kuukausipalkan lisäksi maksettu tai eräänty-
nyt maksettavaksi muuta palkkaa, joka ei
määräydy tilapäisten olosuhteiden perusteel-
la, tämän palkan osuus lasketaan vuosiloma-
palkkaan siten kuin 11 §:n 1 ja 2 momentissa
säädetään.
Jos työntekijä ei ole vuosilomalla koko
palkanmaksukauden aikaa, loma-ajan palkka
lasketaan suhteuttaen se loma- ja työssäolo-
jaksoihin siten, että se vastaa työntekijälle
muutoin vastaavalta ajalta maksettavaa palk-
kaa.
Jos työntekijän työaika ja vastaavasti palk-
ka sopimuksen mukaan muuttuvat lomanmää-
räytymisvuoden aikana, työnantaja ja työnte-
kijä saavat työajan muutoksesta sopiessaan
sopia siitä, että työntekijän lomapalkka las-
ketaan lomanmääräytymisvuoden keskimää-
räisen viikko- tai kuukausipalkan mukaan.
Jos edellä 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun
työntekijän sopimuksen mukainen työaika on
niin vähäinen, että tästä syystä vain osa
kalenterikuukausista on täysiä lomanmääräy-
tymiskuukausia, hänen lomapalkkansa laske-
taan 12 §:n mukaan.

11 §

Keskipäiväpalkkaan perustuva vuosiloma-
palkka

Muun kuin viikko- tai kuukausipalkalla
työskentelevän sellaisen työntekijän vuosilo-
mapalkka, joka sopimuksen mukaan työsken-
telee vähintään 14 päivänä kalenterikuukau-
dessa, lasketaan kertomalla hänen keskipäi-
väpalkkansa lomapäivien määrän perusteella
määräytyvällä kertoimella:

Lomapäivien määrä Kerroin
2 1,8
3 2,7
4 3,6
5 4,5
6 5,4
7 6,3
8 7,2
9 8,1
10 9,0
11 9,9
12 10,8
13 11,8
14 12,7
15 13,6
16 14,5
17 15,5
18 16,4
19 17,4
20 18,3
21 19,3
22 20,3
23 21,3
24 22,2
25 23,2
26 24,1
27 25,0
28 25,9
29 26,9
30 27,8

Jos lomapäivien määrä on suurempi kuin
30, kerrointa korotetaan luvulla 0,9 lomapäi-
vää kohden.
Keskipäiväpalkka lasketaan siten, että lo-

manmääräytymisvuoden aikana työssäolon
ajalta työntekijälle maksettu tai maksettavaksi
erääntynyt palkka, hätätyöstä ja lain tai
sopimuksen mukaisesta ylityöstä peruspalkan

594 N:o 162



lisäksi maksettavaa korotusta lukuun ottamat-
ta, jaetaan lomanmääräytymisvuoden aikana
tehtyjen työpäivien määrällä, johon lisätään
laissa säädetyn vuorokautisen säännöllisen
työajan tai, jos laissa ei ole säädetty sään-
nöllisen vuorokautisen työajan enimmäismää-
rää, sopimuksessa sovitun säännöllisen työ-
ajan lisäksi tehtyjen työtuntien kahdeksasosa.
Jos työntekijän viikoittaisten työpäivien
määrä on sopimuksen mukaan pienempi tai
suurempi kuin viisi, keskipäiväpalkka kerro-
taan viikoittaisten työpäivien määrällä ja
jaetaan viidellä.

12 §

Prosenttiperusteinen vuosilomapalkka

Muun kuin viikko- tai kuukausipalkalla
alle 14 päivänä kalenterikuukaudessa työtä
tekevän työntekijän vuosilomapalkka on 9
prosenttia taikka työsuhteen jatkuttua loma-
kautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden
loppuun mennessä vähintään vuoden 11,5
prosenttia lomanmääräytymisvuoden aikana
työssäolon ajalta maksetusta tai maksettavak-
si erääntyneestä palkasta lukuun ottamatta
hätätyöstä ja lain tai sopimuksen mukaisesta
ylityöstä maksettavaa korotusta.
Jos työntekijä on lomanmääräytymisvuo-
den aikana ollut estynyt tekemästä työtä 7 §:n
2 momentin 1—4 tai 7 kohdassa tarkoitetusta
syystä, vuosilomapalkan perusteena olevaan
palkkaan lisätään laskennallisesti poissaolo-
ajalta saamatta jäänyt palkka enintään 7 §:n 3
momentissa säädetyltä ajalta. Poissaoloajan
palkka lasketaan, jollei muusta ole sovittu,
työntekijän keskimääräisen viikkotyöajan ja
poissaolon alkamishetken palkan mukaan
ottaen huomioon poissaoloaikana toteutetut
palkankorotukset. Jos keskimääräisestä viik-
kotyöajasta ei ole sovittu, laskennallinen
palkka määräytyy poissaoloa edeltävän 12
viikon keskimääräisen viikkotyöajan mukaan.

13 §

Palvelurahoihin perustuva vuosilomapalkka

Jos vastike työstä on sovittu suoritettavaksi
osaksi tai kokonaan yleisöltä saatavilla pal-
velurahoilla, nämä otetaan huomioon vuosi-

loma- ja säästövapaan palkkaa sekä lomakor-
vausta laskettaessa. Palvelurahoista makset-
tava lomapalkka lasketaan 9—12 §:ssä sää-
detyllä tavalla.

14 §

Lomapalkan laskentasäännön
määräytyminen

Lomapalkan laskentatapa määräytyy
10—12 §:n mukaan sen perusteella, mitä
palkkaustapaa työntekijään sovellettiin lo-
manmääräytymisvuoden päättyessä.
Jos työntekijä on ennen loman alkua

kuukausipalkkainen, työnantaja ja työntekijä
saavat 1 momentin estämättä sopia, että
lomapalkka lasketaan kunkin loman ajalta
hänelle muutoin maksettavan kuukausipalkan
mukaan. Sopimus on tehtävä kirjallisesti.
Jos työntekijä on osan lomanmääräytymis-

vuodesta ansainnut lomaa 6 §:n mukaan ja
osan vuotta kuulunut 8 §:n 1 momentissa
tarkoitetun vapaan piiriin, loman ja vapaan
ajalta määräytyvä palkka ja lomakorvaus
lasketaan kultakin jaksolta erikseen.

15 §

Vuosilomapalkan maksaminen

Vuosilomapalkka on maksettava ennen
loman alkamista. Enintään kuuden päivän
pituiselta lomajaksolta lomapalkka saadaan
maksaa työsuhteessa tavanmukaisesti nouda-
tettavana palkanmaksupäivänä.

4 luku

Lomakorvaus

16 §

Lomakorvaus työsuhteen aikana

Edellä 8 §:n 1 momentissa tarkoitetulla
työntekijällä on oikeus saada lomakorvauk-
sena 9 prosenttia tai, jos työsuhde on jatkunut
lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuo-
den loppuun mennessä vähintään vuoden,
11,5 prosenttia hänelle lomanmääräytymis-
vuoden aikana työssäolon ajalta maksetusta
tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta lu-
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kuun ottamatta hätätyöstä tai lain tai sopi-
muksen mukaisesta ylityöstä maksettavaa
korotusta. Jos työntekijä on ollut estynyt
tekemästä työtä äitiys-, erityisäitiys-, isyys-
tai vanhempainvapaan vuoksi, lomakorvauk-
sen perusteena olevaan palkkaan lisätään
poissaolon ajalta saamatta jäänyt palkka siten
kuin 12 §:n 2 momentissa säädetään.

17 §

Lomakorvaus työsuhteen päättyessä

Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oi-
keus saada vuosiloman sijasta lomakorvaus
siltä ajalta, jolta hän siihen mennessä ei ole
saanut lomaa tai lomakorvausta. Jos työnte-
kijän työsuhde on päättyessään jatkunut vä-
hintään vuoden, työntekijällä on kuluvan
lomanmääräytymisvuoden alusta oikeus saa-
da lomakorvausta 5 §:n 1 momentin ensim-
mäisen virkkeen mukaan määräytyvää lomaa
vastaavalta ajalta.
Jos työntekijälle on työsuhteen ensimmäi-
seltä ja viimeiseltä kuukaudelta kertynyt
yhteensä 6 ja 7 §:ssä säädetty määrä työssä-
olopäiviä tai -tunteja tai niiden veroista aikaa
eikä hän ole näiltä kuukausilta saanut lomaa
tai lomakorvausta, nämä kuukaudet luetaan
lomakorvausta määrättäessä yhdeksi täydeksi
lomanmääräytymiskuukaudeksi.
Lomakorvaus lasketaan noudattaen sovel-
tuvin osin, mitä 9—12 §:ssä säädetään vuo-
silomapalkasta.
Työntekijällä, jolle ei ole työsuhteen päät-
tyessä kertynyt 5—7 §:n mukaan oikeutta
lomaan, on oikeus lomakorvaukseen, jonka
määrä lasketaan siten kuin 16 §:ssä säädetään.

18 §

Sopimus vuosilomaetuuksien siirtämisestä

Sopiessaan ennen työsuhteen päättymistä
uudesta työsuhteesta työnantaja ja työntekijä
saavat sopia siitä, että työntekijän ennen
työsuhteen päättymistä kertyneet vuosiloma-
etuudet siirretään annettaviksi seuraavan työ-
suhteen aikana. Sopimus on tehtävä kirjalli-
sesti.

19 §

Lomakorvauksen maksaminen

Työntekijälle, joka käyttää oikeuttaan 8 §:n
1 momentissa tarkoitettuun vapaaseen,
16 §:ssä säädetty lomakorvaus maksetaan
vapaan yhteydessä siten kuin 15 §:ssä sääde-
tään. Muutoin lomakorvaus maksetaan vii-
meistään lomakauden päättyessä.
Kun työntekijä lähtee suorittamaan asepal-

velusta, vapaaehtoista asepalvelusta tai sivii-
lipalvelusta, hänelle maksetaan 17 §:n mu-
kaan määräytyvä lomakorvaus, vaikka hänen
työsuhteensa ei päättyisi.

5 luku

Vuosiloman antaminen

20 §

Vuosiloman antamisajankohta

Vuosiloma annetaan työntekijälle työnan-
tajan määräämänä ajankohtana, jolleivät työn-
antaja ja työntekijä sovi loman pitämisestä
21 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Vuosilomasta 24 arkipäivää on sijoitettava

lomakaudelle (kesäloma). Muu osa lomasta
(talviloma) on annettava viimeistään seuraa-
van lomakauden alkuun mennessä. Kesäloma
ja talviloma on annettava yhdenjaksoisena,
jollei työn käynnissä pitämiseksi ole välttä-
mätöntä jakaa sitä osaa kesälomasta, joka
ylittää 12 arkipäivää, pidettäväksi yhdessä tai
useammassa osassa.
Jos loman antaminen lomakaudella aiheut-

taa kausiluonteisessa työssä olennaisia vai-
keuksia työnantajan toiminnalle, kesäloma
voidaan antaa lomakauden ulkopuolella sa-
man kalenterivuoden aikana.

21 §

Vuosiloman jakamisesta ja ajankohdasta
sopiminen työsuhteen kestäessä

Työnantaja ja työntekijä saavat sopia, että
työntekijä pitää 12 arkipäivää ylittävän loman
osan yhdessä tai useammassa jaksossa.
Työnantaja ja työntekijä saavat sopia vuo-

siloman sijoittamisesta ajanjaksolle, joka al-
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kaa sen kalenterivuoden alusta, jolle loma-
kausi sijoittuu, ja joka päättyy seuraavana
vuonna ennen lomakauden alkua. Lisäksi
saadaan sopia 12 arkipäivää ylittävän lo-
manosan pitämisestä viimeistään vuoden ku-
luessa lomakauden päättymisestä.
Jos työntekijän työsuhde päättyy ennen
kuin työntekijällä on 20 §:n mukaan oikeus
pitää vuosilomaa, työnantaja ja työntekijä
saavat sopia työsuhteen päättymiseen men-
nessä ansaittavan vuosiloman pitämisestä työ-
suhteen kestäessä.
Työnantaja ja työntekijä saavat työntekijän
aloitteesta sopia 24 arkipäivää ylittävän vuo-
siloman osan pitämisestä lyhennettynä työ-
aikana. Sopimus on tehtävä kirjallisesti.

22 §

Työntekijöiden kuuleminen

Työnantajan on selvitettävä työntekijöille
tai heidän edustajilleen vuosiloman antami-
sessa työpaikalla noudatettavat yleiset peri-
aatteet. Ennen loman ajankohdan määräämis-
tä työnantajan on varattava työntekijälle
tilaisuus esittää mielipiteensä loman ajankoh-
dasta. Työnantajan on mahdollisuuksien mu-
kaan otettava huomioon työntekijöiden esi-
tykset ja noudatettava tasapuolisuutta lomien
sijoittamisessa.

23 §

Vuosiloman ajankohdasta ilmoittaminen

Työnantajan määrätessä loman ajankohdan
hänen on ilmoitettava siitä työntekijälle vii-
meistään kuukautta ennen loman alkamista.
Jos tämä ei ole mahdollista, loman ajankoh-
dasta voidaan ilmoittaa myöhemmin. Siitä on
kuitenkin ilmoitettava viimeistään kahta viik-
koa ennen loman alkamista.

24 §

Vuosiloman sijoittaminen työntekijän vapaa-
jaksolle

Työnantaja ei saa ilman työntekijän suos-
tumusta määrätä vuosilomaa alkavaksi työn-
tekijän vapaapäivänä, jos tämä johtaa loma-
päivien vähenemiseen. Kolme päivää tai sitä

lyhyempää loman osaa ei saa ilman työnte-
kijän suostumusta antaa niin, että lomapäivä
sattuisi työntekijän työvuoroluettelon mukai-
seksi vapaapäiväksi.
Työnantaja ei saa ilman työntekijän suos-

tumusta määrätä vuosilomaa työntekijän äi-
tiys- eikä isyysvapaan ajaksi. Jos työntekijän
vuosilomaa ei voida äitiys- tai isyysvapaan
vuoksi antaa 20 tai 21 §:ssä tarkoitetulla
tavalla, loma saadaan antaa kuuden kuukau-
den kuluessa vapaan päättymisestä.

25 §

Työkyvyttömyys vuosiloman alkaessa ja
aikana

Jos työntekijä on vuosilomansa tai sen osan
alkaessa synnytyksen, sairauden tai tapatur-
man vuoksi työkyvytön, loma on työntekijän
pyynnöstä siirrettävä myöhempään ajankoh-
taan. Työntekijällä on pyynnöstään oikeus
loman tai sen osan siirtämiseen myös, jos
tiedetään, että työntekijä joutuu lomansa
aikana sellaiseen sairaanhoitoon tai muuhun
siihen rinnastettavaan hoitoon, jonka aikana
hän on työkyvytön.
Jos synnytyksestä, sairaudesta tai tapatur-

masta johtuva työkyvyttömyys alkaa vuosi-
loman tai sen osan aikana ja jatkuu yhtäjak-
soisesti yli seitsemän kalenteripäivää, tämän
ajan ylittävää osaa samalle vuosilomajaksolle
ajoittuvasta työkyvyttömyysajasta ei pidetä
vuosilomana, jos työntekijä pyytää sitä ilman
aiheetonta viivytystä.
Työntekijän on työnantajan pyynnöstä esi-

tettävä luotettava selvitys työkyvyttömyydes-
tään.

26 §

Työkyvyttömyyden vuoksi siirretyn vuosi-
loman ajankohta

Edellä 25 §:ssä säädetyllä perusteella siir-
retty kesäloma on annettava lomakaudella ja
talviloma ennen seuraavan lomakauden alkua.
Jos loman antaminen tällä tavalla ei ole
mahdollista, siirretty kesäloma voidaan antaa
lomakauden jälkeen saman kalenterivuoden
aikana ja talviloma seuraavan kalenterivuo-
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den loppuun mennessä. Jos loman antaminen
ei työkyvyttömyyden jatkumisen vuoksi ole
edellä tarkoitetuin tavoinkaan mahdollista,
saamatta jäänyt loma korvataan 17 §:ssä
tarkoitetulla lomakorvauksella.
Työnantajan on ilmoitettava siirretyn lo-
man ajankohta kahta viikkoa tai, jos tämä ei
ole mahdollista, viimeistään viikkoa ennen
loman alkamista.

27 §

Vuosiloman säästäminen

Työnantaja ja työntekijä saavat sopia 18
päivää ylittävän osan lomasta pidettäväksi
seuraavalla lomakaudella tai sen jälkeen
säästövapaana. Työntekijällä on oikeus sääs-
tää 24 päivää ylittävä osa lomastaan, jos siitä
ei aiheudu työpaikan tuotanto- ja palvelutoi-
minnalle vakavaa haittaa.
Vuosiloman säästämisestä ja säästettävien
lomapäivien määrästä työnantajan ja työnte-
kijän on neuvoteltava viimeistään silloin, kun
työnantaja 22 §:n mukaan kuulee työntekijöi-
tä vuosiloman ajankohdasta.
Säästövapaa on annettava työntekijälle hä-
nen määräämänään kalenterivuonna tai hänen
määrääminään kalenterivuosina. Jollei sääs-
tövapaan tarkemmasta ajankohdasta voida
sopia, työntekijän on ilmoitettava säästöva-
paan pitämisestä viimeistään neljä kuukautta
ennen sen alkamispäivää. Mitä 25 ja 26 §:ssä
säädetään vuosiloman siirtämisestä ja siirre-
tyn loman antamisesta, koskee myös säästö-
vapaata.
Työntekijällä, jonka palkka määräytyy
10 §:n mukaan, on oikeus saada tämä palk-
kansa säästövapaan ajalta. Jos työntekijän
palkka määräytyy 11 tai 12 §:n mukaan,
hänelle säästövapaan ajalta maksettava palkka
määräytyy säästövapaan tai sen osan alka-
misajankohtaa edeltäneen lomanmääräyty-
misvuoden palkan mukaan. Työsuhteen päät-
tyessä, työsuhteen muuttuessa osa-aikaiseksi
tai työntekijän joutuessa toistaiseksi lomaute-
tuksi työntekijällä on oikeus saada korvaus
pitämättä jääneestä säästövapaasta sen mu-
kaan kuin 17 §:ssä säädetään.

6 luku

Erinäiset säännökset

28 §

Vuosilomapalkkalaskelma

Maksaessaan lomapalkan tai lomakorvauk-
sen työnantaja on velvollinen antamaan työn-
tekijälle laskelman, josta ilmenevät lomapal-
kan tai lomakorvauksen suuruus ja määräy-
tymisen perusteet.

29 §

Vuosilomakirjanpito

Työnantajan on pidettävä kirjaa työntekijän
vuosilomista ja säästövapaista sekä tämän lain
perusteella määräytyvistä palkoista ja korva-
uksista (vuosilomakirjanpito). Vuosilomakir-
janpidosta on käytävä ilmi vuosilomien pi-
tuudet ja ajankohdat sekä palkkojen ja kor-
vausten suuruus ja niiden määräytymisen
perusteet.
Vuosilomakirjanpito sekä työnantajan ja

työntekijän tämän lain nojalla tekemä kirjal-
linen sopimus on vaadittaessa näytettävä
työsuojelutarkastuksen toimittajalle sekä
työntekijöiden luottamusmiehelle tai työsopi-
muslain 13 luvun 3 §:n mukaisesti valitulle
luottamusvaltuutetulle taikka, jos kumpaa-
kaan ei ole valittu, työsuojeluvaltuutetulle.
Työntekijällä tai hänen valtuuttamallaan on
pyynnöstä oikeus saada kirjallinen selvitys
työntekijän vuosilomaa ja säästövapaita kos-
kevista merkinnöistä.
Vuosilomakirjanpito on säilytettävä vähin-

tään 34 §:ssä säädetyn kanneajan päättymi-
seen.

30 §

Poikkeaminen työehtosopimuksella

Työnantajien ja työntekijöiden valtakun-
nallisilla yhdistyksillä on oikeus sopia toisin
lomakaudesta, vuosilomapalkan ja lomakor-
vauksen laskemisesta ja maksamisesta, talvi-
loman sijoittamisesta muuhun keskenään so-
pimaansa työajan lyhennykseen, säästöva-
paasta sekä siitä, mitä 8 §:n 2 momentissa
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säädetään. Näiden yhdistysten välisellä työ-
ehtosopimuksella saadaan lisäksi sopia 12
arkipäivää ylittävän vuosiloman jakamisesta
pidettäväksi yhdessä tai useammassa jaksossa
sekä 7 §:ssä säädetystä työssäolon veroisesta
ajasta siten, että sovittu järjestely turvaa
työntekijöille tässä laissa säädettyjä vastaavan
pituiset vuosilomat. Siitä, mitä 7 §:n 2
momentin 1 kohdassa säädetään, ei kuiten-
kaan saa sopimuksin poiketa. Lisäksi valta-
kunnallisella virkaehtosopimuksella saadaan
sopia virkamiehen tai viranhaltijan vuosilo-
man siirtämisessä ja keskeyttämisessä nou-
datettavasta ilmoitusajasta ja loman keskeyt-
tämisen perusteista tilanteissa, joissa siirtä-
minen tai keskeyttäminen on julkisen vallan
käyttöön liittyvistä painavista syistä tarpeen
taikka välttämätöntä julkisyhteisön laissa sää-
dettyjen terveyteen tai turvallisuuteen liitty-
vien tehtävien hoitamiseksi.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja työehto-
sopimuksen määräyksiä työnantaja saa sovel-
taa niidenkin työntekijöiden työsuhteissa, jot-
ka eivät ole sidottuja työehtosopimukseen,
mutta joiden työsuhteissa työnantajan on
työehtosopimuslain (436/1946) mukaan nou-
datettava työehtosopimuksen määräyksiä. Jos
työsopimuksessa on niin sovittu, työehtoso-
pimuksen edellä tarkoitettuja määräyksiä saa-
daan soveltaa työehtosopimuksen lakkaami-
sesta uuden työehtosopimuksen voimaantu-
loon niissä työsuhteissa, joissa määräyksiä
saataisiin soveltaa, jos työehtosopimus olisi
edelleen voimassa.
Mitä tässä pykälässä säädetään työnantaji-
en valtakunnallisesta yhdistyksestä, sovelle-
taan vastaavasti valtion neuvotteluviranomai-
seen tai muuhun valtion sopimusviranomai-
seen, kunnalliseen työmarkkinalaitokseen,
evankelis-luterilaisen kirkon sopimusvaltuus-
kuntaan ja ortodoksiseen kirkkokuntaan sekä
Ahvenanmaan maakunnan hallitukseen ja
Ahvenanmaan maakunnan kunnalliseen sopi-
musvaltuuskuntaan. Tässä pykälässä tarkoi-
tetun työ- ja virkaehtosopimuksen saavat
tehdä eduskunnan osalta eduskunnan virka-
miehistä annetun lain (1197/2003) 46 §:n 1
momentissa, Suomen Pankin osalta Suomen
Pankin virkamiehistä annetun lain
(1166/1998) 42 §:n 1 momentissa ja Kansan-
eläkelaitoksen osalta Kansaneläkelaitoksesta

annetun lain (731/2001) 11 §:n 2 momentissa
tarkoitetut osapuolet.

31 §

Yleissitovan työehtosopimuksen laista
poikkeavat määräykset

Työnantaja, jonka on noudatettava työso-
pimuslain 2 luvun 7 §:ssä tarkoitettua yleis-
sitovaa työehtosopimusta, saa noudattaa sen
soveltamisalalla myös työehtosopimuksen tä-
män lain 30 §:ssä tarkoitettuja määräyksiä, jos
määräyksen soveltaminen ei edellytä paikal-
lista sopimista. Tällöin sovelletaan myös,
mitä 30 §:n 2 momentin viimeisessä virk-
keessä säädetään.

32 §

Laissa säädettyä pidempi vuosiloma

Työehtosopimukseen perustuvaan, laissa
säädettyä pidempään vuosilomaan sovelle-
taan tämän lain vuosilomapalkkaa ja -kor-
vausta koskevia säännöksiä, jollei sopimuk-
sesta muuta ilmene. Lakisääteisen osan ylit-
tävä osa lomasta annetaan siten kuin 20 §:n 2
momentissa säädetään talviloman antamises-
ta, jollei muusta ole sovittu.

33 §

Valtion virkamiesten pidempi vuosiloma

Sen ohella, mitä tässä laissa säädetään
vuosilomasta, valtion virkamieslaissa
(750/1994) ja eduskunnan virkamiehistä an-
netussa laissa tarkoitetussa virkasuhteessa
sovelletaan seuraavaa:
1) virkamies saa varsinaista vuosilomaa

kolme arkipäivää kultakin täydeltä loman-
määräytymiskuukaudelta, jos hänellä ennen
lomakauden alkamista on vuosilomaan oike-
uttavaa palvelusaikaa yhteensä vähintään vii-
sitoista vuotta;
2) milloin virkamiehen varsinaisesta vuo-

silomasta muu kuin säästövapaaseen kuuluva
osa pidetään muuna kuin lomakautena, myön-
netään loma tältä osin pidennettynä puolella,
kuitenkin enintään asianomaisen koko loman
puolesta määrästä ja siten, että pidennys voi
olla enintään kuusi arkipäivää; milloin 1
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kohdan mukaan määräytyvästä vuosilomasta
pidetään enintään 34 arkipäivää lomakautena,
myönnetään loma yhdeksällä arkipäivällä
pidennettynä sellaiselle virkamiehelle, jolla
on oikeus lomaan 12 lomanmääräytymiskuu-
kaudelta; milloin virkamies säästää osan
varsinaisista vuosilomapäivistä pidettäväksi
säästövapaana, vähennetään edellä mainittua
34 päivän enimmäismäärää vastaavasti; mi-
käli virkamiehellä ei ole oikeutta lomaan 12
lomanmääräytymiskuukaudelta, mutta kuiten-
kin vähintään seitsemältä kuukaudelta, myön-
netään loma viidellä arkipäivällä pidennetty-
nä, mikäli varsinaisesta vuosilomasta, josta on
vähennetty säästettävien lomapäivien luku-
määrä, pidetään enintään kolme neljäsosaa
lomakautena.
Siitä, mitä 1 momentissa säädetään, saa-
daan sopia toisin 30 §:ssä säädetyllä tavalla.

34 §

Kanneaika

Oikeus tässä laissa tarkoitettuun saatavaan
raukeaa, jos kannetta työsuhteen kestäessä ei
nosteta kahden vuoden kuluessa sen kalen-
terivuoden päättymisestä, jonka aikana vuo-
siloma olisi ollut annettava tai lomakorvaus
maksettava.
Työsuhteen päätyttyä 1 momentissa tarkoi-
tettua saatavaa koskeva kanne on nostettava
kahden vuoden kuluessa työsuhteen päätty-
misestä.

35 §

Nähtävänäpito

Työnantajan on pidettävä tämä laki ja sen
nojalla tehdyt sopimukset työntekijöiden va-
paasti saatavilla työpaikalla.

36 §

Työneuvoston lausunto

Työneuvosto antaa lausuntoja tämän lain
soveltamisesta ja tulkinnasta siten kuin työ-
neuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeus-
luvista annetussa laissa (400/2004) säädetään.

37 §

Valvonta

Työsuojeluviranomaiset valvovat tämän
lain noudattamista.

38 §

Rangaistussäännökset

Työnantaja tai tämän edustaja, joka tahal-
laan tai huolimattomuudesta
1) laiminlyö antaa työntekijälle tässä laissa

säädettyä vuosilomaa taikka pitää työntekijää
työssä vuosiloman ajaksi määräämänään ai-
kana,
2) laiminlyö työntekijän pyynnöstä viipy-

mättä antaa 28 §:ssä säädetyn vuosilomapalk-
kalaskelman taikka
3) laiminlyö 35 §:ssä säädetyn lain ja

sopimusten nähtävänäpitoa koskevan velvol-
lisuutensa,
on tuomittava vuosilomarikkomuksesta

sakkoon. Vastuu työnantajan ja tämän edus-
tajien välillä määräytyy rikoslain (39/1889)
47 luvun 7 §:ssä säädettyjen perusteiden
mukaan.
Rangaistus tämän lain 29 §:ssä tarkoitettua

vuosilomakirjanpitoa koskevasta laiminlyön-
nistä tai väärinkäytöksestä sekä sellaisesta
vuosilomarikkomuksesta, joka on tehty työ-
suojeluviranomaisen kehotuksesta, määräyk-
sestä tai kiellosta huolimatta, säädetään ri-
koslain 47 luvun 2 §:ssä.

7 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

39 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huh-
tikuuta 2005.
Tällä lailla kumotaan niihin myöhemmin

tehtyine muutoksineen:
1) 30 päivänä maaliskuuta 1973 annettu

vuosilomalaki (272/1973);
2) kunnan ja muun julkisen yhdyskunnan

viran- ja toimenhaltijain vuosilomasta eräissä
tapauksissa 21 päivänä huhtikuuta 1939 an-
nettu laki (111/1939);
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3) valtion virkamiesten vuosilomasta 31
päivänä elokuuta 1973 annettu asetus
(692/1973);
4) eräiden valtion palveluksessa olevien
osa-aikaisten ja sivutoimisten virkamiesten
sekä tuntiopettajien vuosilomasta ja vuosilo-
makorvauksesta 23 päivänä joulukuuta 1987
annettu asetus (1200/1987);
5) ulkomaanedustuksen virkamiesten vuo-
silomista 6 päivänä maaliskuuta 1992 annettu
asetus (208/1992); sekä
6) valtion työntekijäin vuosilomista 20
päivänä huhtikuuta 1978 annettu valtioneu-
voston päätös (284/1978).
Jos laissa tai asetuksessa viitataan tällä
lailla kumottuun säädökseen, sen sijasta so-
velletaan tätä lakia.

40 §

Siirtymäsäännökset

Työsuhteissa, joissa työnantajan on nou-

datettava tai joissa työnantaja saa noudattaa
joko työehtosopimuslain tai työsopimuslain 2
luvun 7 §:n nojalla ennen tämän lain voi-
maantuloa tehtyä työehtosopimusta, työnan-
taja saa soveltaa työehtosopimuksen tästä
laista poikkeavia määräyksiä työehtosopi-
muksen päättymiseen saakka, jollei työehto-
sopimusta muuteta sitä ennen. Vastaavasti
valtion virkaehtosopimuslain (664/1970),
kunnallisen virkaehtosopimuslain (669/1970)
tai evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtoso-
pimuksista annetun lain (968/1974) nojalla
annettuja vuosilomaa koskevia, tästä laista
poikkeavia määräyksiä saadaan soveltaa vir-
kaehtosopimuksen päättymiseen saakka, jol-
lei virkaehtosopimusta muuteta sitä ennen.
Ennen tämän lain voimaantuloa ansaittujen

vuosilomien ajalta maksettavaan vuosiloma-
palkkaan ja vuosilomakorvaukseen sovelle-
taan ansainta-aikana voimassa olleen vuosi-
lomalain säännöksiä.

Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Työministeri Tarja Filatov
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Lak i

N:o 163

lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan lähetetyistä työntekijöistä 9 päivänä joulukuuta 1999 annetun lain (1146/1999)
2 §:n 2 momentin 3 kohta, 5 § ja 7 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 2 §:n 2 momentin
3 kohta laissa 74/2001, seuraavasti:

2 §

Sovellettavat työehtoja ja -oloja koskevat
säännökset ja määräykset

— — — — — — — — — — — — —
Jos lähetetyn työntekijän työsopimukseen
tulee sovellettavaksi vieraan valtion laki,
seuraavia Suomen lain säännöksiä sovelletaan
kuitenkin siltä osin kuin ne ovat työntekijän
kannalta edullisempia kuin muuten sovellet-
tavaksi tulevan lain säännökset:
— — — — — — — — — — — — —
3) vuosiloman, vuosilomapalkan ja loma-
korvauksen määräytymisen osalta vuosi-
lomalain (162/2005) 5—19 §,
— — — — — — — — — — — — —

5 §

Työaika-asiakirjat ja vuosilomakirjanpito

Lähetetyn työntekijän työhön sovelletaan,

mitä työaikalain 36, 37 ja 37 a §:ssä sääde-
tään työaika-asiakirjoista ja vuosilomalain
29 §:ssä vuosilomakirjanpidosta. Työnantajan
tulee lisäksi noudattaa, mitä työaikalain 34 ja
35 §:ssä säädetään, tai muuta työntekijälle
samantasoisen suojan turvaavaa menettelyä.

7 §

Korvauksen ja hyvityksen vaatiminen

Edellä 2 §:n 2 momentin 1 kohdassa
tarkoitettujen korvausten vaatimista koskeva
kanne tulee nostaa työaikalain 38 §:ssä sää-
detyssä ajassa. Edellä 2 §:n 2 momentin 3
kohdassa tarkoitettujen korvausten vaatimista
koskeva kanne tulee nostaa vuosilomalain
34 §:ssä säädetyssä ajassa.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huh-
tikuuta 2005.

Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Työministeri Tarja Filatov

HE 238/2004
TyVM 2/2005
EV 17/2005
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Lak i

N:o 164

työaikalain 23 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 9 päivänä elokuuta 1996 annetun työaikalain (605/1996) 23 §:n 3 momentti
seuraavasti:

23 §

Lisä- ja ylityökorvaus vapaa-aikana

— — — — — — — — — — — — —
Työnantaja ja työntekijä voivat 1 ja 2
momentissa säädetystä poiketen sopia, että
lisä- tai ylityöstä korvauksena annettava
vapaa-aika yhdistetään vuosilomalain

(162/2005) 27 §:ssä tarkoitettuun säästöva-
paaseen. Vapaa-ajasta on tällöin soveltuvin
osin voimassa, mitä vuosilomalaissa sääde-
tään säästövapaasta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huh-
tikuuta 2005.

Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Työministeri Tarja Filatov

HE 238/2004
TyVM 2/2005
EV 17/2005
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Lak i

N:o 165

sairausvakuutuslain 14 luvun 2 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun sairausvakuutuslain (1224/2004) 14 luvun
2 § seuraavasti:

14 luku

Vuosilomakustannuskorvaus

2 §

Korvauksen maksaminen

Korvaus maksetaan jälkikäteen vanhem-
painpäivärahakausien päätyttyä. Korvausta

maksetaan myös niistä työntekijälle kerty-
neistä vuosilomapäivistä, jotka työntekijä on
säästänyt vuosilomalain (162/2005) 27 §:n
mukaisesti pidettäväksi myöhemmin säästö-
vapaana.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huh-
tikuuta 2005.

Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Työministeri Tarja Filatov

HE 238/2004
TyVM 2/2005
EV 17/2005

604

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20040238


Valtioneuvoston asetus

N:o 166

valtakunnallisten eläinsuojelujärjestöjen valtionavustuksista

Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2005

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön
esittelystä, säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n
nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan valtion talousar-
viossa eläinlääkintähuoltoon varatun määrä-
rahan perusteella valtakunnallisille eläinsuo-
jelujärjestöille myönnettäviin valtionavustuk-
siin.

2 §

Määritelmä

Tässä asetuksessa valtakunnallisella eläin-
suojelujärjestöllä tarkoitetaan rekisteröityä
järjestöä, jonka sääntöjen mukaisena pääasial-
lisena tarkoituksena on eläinten hyvinvoinnin
edistämiseen liittyvä toiminta ja jonka toi-
minta-alueena on koko maa tai joka on
paikallisyhdistysten tai rekisteröityjen piiri-
järjestöjen rekisteröity keskusjärjestö.

3 §

Avustettava toiminta

Valtionavustusta myönnetään valtion ta-

lousarvioon myönnetyn määrärahan puitteissa
yleisavustuksena järjestöjen sääntöjen mukai-
sesta toiminnasta aiheutuvien toimintameno-
jen maksamiseen avustettavien järjestöjen
eläinten hyvinvoinnin edistämistä koskevasta
koulutus-, tarkastus-, neuvonta- ja tiedotus-
toiminnasta aiheutuvien kustannusten mukai-
sessa suhteessa.

4 §

Valtionavustuksen hakeminen

Valtionavustusta haetaan maa- ja metsäta-
lousministeriöltä kirjallisella hakemuksella,
joka on toimitettava ministeriöön viimeistään
30 päivänä huhtikuuta.
Valtakunnallisen eläinsuojelujärjestön tu-

lee valtionavustuksen myöntämistä koskevan
asian käsittelyä varten toimittaa ministeriölle
hakemuksensa liitteenä viimeisin tilinpäätös
liitteineen, toimintakertomus, toimintavuotta
koskeva toimintasuunnitelma ja talousarvio
sekä tarpeen mukaan muita selvityksiä jär-
jestön toiminnasta ja toiminnan kustannuk-
sista.
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5 §

Valtionavustuksen maksaminen

Maa- ja metsätalousministeriö maksaa val-
tionavustuksen yhtenä eränä valtionavustuk-
sen saajan hakemuksessaan ilmoittamalle ti-
lille rahalaitokseen.

6 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä
maaliskuuta 2005.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan

ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
menpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Eläinlääkintöneuvos Pirkko Skutnabb
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