
VUOSILOMAPALKKALASKELMA  /  VUOSILOMAKORVAUSLASKELMA 

Työnantaja ______________________________________________ 

Työntekijä______________________________________ Syntymäaika ____________ 

Lomanmääräytymisvuosi  ____ / ____._______ -  ____ / ____._______ 

Työsuhde alkanut  ____ / ____._______ □ Päättynyt  ____ / ____._______

Lomaoikeus / oikeus vapaaseen _____kk  X  _____ pv =  _____ arkipäivää 

________________________________________________________________________ 

VUOSILOMAPALKAN LASKENTAKAAVIOT 

1. KUUKAUSIPALKKAISET
Kuukausipalkka Kuukauden Lomajakson Lomapalkka/
loman alkaessa työpäivät työpäivät lomakorvaus 

(___________ €  : _________  =  _______ €/pv)  X  ___________ = ______________€ 

2. TUNTIPALKKAISET VUOSILOMALAIN MUKAAN
Lomanmääräytymis-
vuoden ansio työs-
säolon ajalta ilman 
yli- ja hätätöiden 
korotusosia

Tehdyt työpäivät 
+ 1/8 yli- ja hätä-
töistä

Keskimääräinen 
päiväpalkka 

Tarvittaessa: 
Viikoittaisten työpäivi-
en määrä jaettuna 
viidellä

Vuosiloma-
lain mukai-
nen kerroin 

Lomapalkka / 
lomakorvaus

___________€  :  _______ = _________ €/pv { X  ____ : 5 } X  _______ = __________ € 

3. TUNTIPALKKAISET LOMAPALKKASOPIMUKSEN MUKAAN
Lomanmääräytymis-
vuoden ansio työssä-
olon ajalta ilman yli- ja 
hätätöiden korotusosia 

 
 
Tehdyt työtunnit 

Keskimääräinen 
tuntipalkka 

Lomapalkkasopi-
muksen mukainen 
kerroin 

Lomapalkka / 
lomakorvaus

___________€  :  _______ = _________ €/tunti  X  ________ = _________ € 

4. PROSENTTIPERUSTEINEN LOMAPALKKA / -KORVAUS
Lomanmääräytymisvuoden 
ansio työssäolon ajalta ilman 
yli- ja hätätöiden korotusosia

Työssäolon veroiselta 
ajalta saamatta jäänyt 
palkka

Korvausprosentti
9 % tai 11,5 % 
tai ao.tes:n % 

Lomapalkka / 
lomakorvaus

_________________€ +  _____________€  X _____%  =  ___________€ 
____________________________________________________________________ 
LOMAN AJANKOHTA  LOMAPALKKA MAKSETTU 
___ / ___  - ___ / ___ = ___ pv _________ € ___ / ___.________ 
___ / ___  - ___ / ___ = ___ pv _________ € ___ / ___.________ 
___ / ___  - ___ / ___ = ___ pv _________ € ___ / ___.________ 
Säästövapaa              = ___ pv 
Yhteensä                    = ___ pv 
____________________________________________________________________ 
TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUKAINEN LOMARAHA / LOMALTAPALUURAHA 
___________€ X _____%  =  ___________€ 
Loma-ajalta ___ / ___  - ___ / ___  =   _________ €, maksettu ___ / ___.________ 

___ / ___  - ___ / ___  =   _________ €, maksettu ___ / ___.________ 
___ / ___  - ___ / ___  =   _________ €, maksettu ___ / ___.________ 
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