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VUOSILOMALAIN MUUTOKSET  
 
Vuosilomalaki muuttui 1.5.2013. Taustalla oli EU-tuomioistuimen päätös saattaa Suomen 
lainsäädäntö vastaamaan EU-lainsäädännön vaatimuksia. 
 
Lain muutos koskee kahta asiaa 

1 kuukausipalkkaisen lomapalkan laskentaa työajan ja palkan muutostilanteissa (10.4 §) sekä 
2 lomapäivien siirto-oikeutta tapauksissa, joissa työntekijä on ennen lomaa tai sen aikana 

työkyvytön (25 §). 
 
Tuntipalkkaisten työntekijöiden lomapalkan laskenta säilyy ennallaan. Myös kuukausipalkkaisen 
lomapalkka lasketaan kuten ennenkin, jos työajassa ei ole tapahtunut muutosta. 
 
1 Kuukausipalkkaisen lomapalkan laskentaa koskeva muutos 1.4.2013 alkaen 
 
Kuukausipalkkaisen lomapalkan laskentasäännön muutos koskee 1.4.2013 alkaen ansaittavien 
lomien lomapalkan laskentaa. Pääsääntöisesti tämä muutos vaikuttaa vasta kesällä 2014, kun 
lasketaan 31.3.2014 päättyneen lomanmääräytymisvuoden lomapalkkoja. Muutos tulee 
sovellettavaksi kuitenkin jo nyt, kun työntekijällä maksetaan työsuhteen päättyessä lomakorvausta 
kuluvalta lomanmääräytymisvuoden lomista. 
 
a) Muutos lomanmääräytymisvuoden aikana 
Uusi laskentatapa koskee tilanteita, joissa kuukausipalkkaisen työntekijän työaika ja vastaavasti 
palkka muuttuvat kesken lomanmääräytymisvuoden, esim. kokoaikatyöntekijä siirtyy osa-aikaiseksi 
tai päinvastoin. Vaikka palkkausmuotona säilyy kuukausipalkka, laskentatapa muuttuu. Jatkossa 
kuukausipalkkaisenkin lomapalkka lasketaan prosentuaalisesti, 9 % tai 11,5 % 
lomanmääräytymisvuoden ansioista ja vastaa siten tuntipalkkaisen lomapalkanlaskentaa. Tätä 
prosenttiperusteista lomapalkan laskentatapaa on selostettu Apteekkien vuosilomaoppaan sivuilla 
38 – 40, www.apta.fi / oppaat. 
 
Huom! Edellä oleva laskentatavan muutos koskee myös tilanteita, joissa työajan ja palkan lisäksi 
muuttuu myös palkkaustapa. Jos esim. osa-aikainen tuntipalkkainen siirtyy kokoaikaiseksi 
kuukausipalkkaiseksi, lomapalkka lasketaan prosentuaalisesti lomanmääräytymisvuoden ansioista.  

http://www.apta.fi/
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b) Muutos lomanmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen ennen vuosiloman alkamista 
Laki koskee myös tilanteita, joissa kuukausipalkkaisen työntekijän työajan ja palkan muutos on 
tapahtunut vasta lomanmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen, mutta ennen vuosiloman 
alkamista. Lomapalkka lasketaan tällöin viimeksi ennen työaikamuutosta maksetun kuukausipalkan 
mukaan (kk-palkka : 25 x lomapäivät). 
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Lomakorvauksen laskeminen kuluvan lomanmääräytymisvuoden (1.4.2013–31.3.2013) aikana 
 
Uutta lakia sovelletaan myös tilanteisiin, joissa: 

• työntekijän työaika ja vastaavasti palkka on muuttunut 1.4.2013 jälkeen ja 
• kuukausipalkkaisen työntekijän työsuhde päättyy 1.4.2013 alkaneen lomanmääräytymis-

vuoden aikana. 
 

Näissä tilanteissa lomakorvaus tulee maksettavaksi 1.4.2013 jälkeen ansaituilta lomapäiviltä uuden 
lain mukaan ja aiemmin ansaituilta, pitämättömiltä lomapäiviltä vanhan lain mukaan. 
 
 

 
2 Työkyvyttömyys vuosiloman alkaessa tai aikana 1.10.2013 alkaen  
 
Toinen lain muutos koskee tilannetta, jossa työntekijä tulee työkyvyttömäksi ennen vuosilomaa tai 
sen aikana. Näitä tilanteita käsitellään jatkossa samalla tavalla, sillä laista poistetaan työntekijän 7 
päivän karenssi loman aikana sairastuttaessa. Muutos tulee voimaan 1.10.2013 alkaen. Vuosiloman 
siirto-oikeus koskee vain loman ajankohtaan sijoittuvan sairausloman alle jääviä lomapäiviä.  
 
Mitkä lomapäivät siirtyvät? 
 
Siirto-oikeus koskee ainoastaan lakisääteistä vuosilomaa eli enintään 30 päivän lomaa yli vuoden 
jatkuneissa työsuhteissa. Sitä ei sovelleta farmaseuttisen henkilöstön ja apteekin työntekijöiden 
työehtosopimuksella sovittuihin 30 päivää ylittäviin lomiin. Tämä tarkoittaa sitä, että molemmilla 
henkilöstöryhmillä voi työkyvyttömyyden takia siirtyä enintään 24 kesälomapäivää ja 6 
talvilomapäivää. Viides kesälomaviikko ja farmaseuttisen henkilöstön talviloman pidennys (max.3 pv) 
jäävät sairausloman alle. Myös lomaltapaluurahavapaat kuluvat sairastumisesta huolimatta. 
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Loman siirto-oikeus koskee vain lakisääteistä lomaa myös niissä tilanteissa, joissa työntekijälle ei ole 
kertynyt täyttä lomaoikeutta. 
 
Esimerkki: 3 päivää kuukaudelta lomaa ansaitsevalla työntekijällä on 10 täyttä 
lomanmääräytymiskuukautta. Lomaoikeus on siis 30 päivää. Lakisääteistä lomaa, jota siirto-oikeus 
koskee, on 25 päivää (10 x 2,5 pv). Jos työntekijä pitää kesälomaa 24 päivää ja talvilomaa 6 päivää, 
siirto-oikeus ei koska viittä viimeistä talvilomapäivää vaan ne jäävät sairausloman alle. 
 
 
 

 
 
Mitä siirto edellyttää? 
 
Loman siirron edellytykset ovat seuraavat: 

1. työntekijä ilmoittaa viipymättä työkyvyttömyydestään ja 
2. pyytää loman osan siirtoa ilman aiheetonta viivytystä ja  
3. työkyvyttömyys johtuu synnytyksestä, sairaudesta tai tapaturmasta, jonka ajalta 

työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus sekä 
4. työntekijä esittää lääkärintodistuksen tai muun työnantajan hyväksymän selvityksen 

työkyvyttömyydestä. 
 
Pelkkä lääkärintodistuksen lähettäminen ei enää riitä loman siirtämiseen vaan edellytetään 
nimenomaista pyyntöä. 
 
Työnantajalla on aina oikeus saada näissä tilanteissa työkyvyttömyydestä lääkärintodistus vaikka 
apteekin käytäntö muutoin sairastuttaessa olisi, että lyhyissä poissaoloissa ei vaadita 
lääkärintodistusta. 
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Sen vuoksi työpaikalla on tärkeää selvittää ennalta ne pelisäännöt ja menettelytavat, joita 
sovelletaan työkyvyttömyydestä aiheutuvan loman siirtopyynnön yhteydessä. Ohjeistuksessa on 
hyvä ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat: 
 

• kenelle poissaolosta ilmoitetaan (apteekkari, proviisori vai joku muu) 
• kuka on varahenkilö, jos edellä nimettyä henkilöä ei tavoiteta 
• miten ilmoitetaan (puhelimitse tms.) 
• lääkärintodistuksen toimituskäytäntö (toimitetaan työnantajalle välittömästi, vaaditaanko se 

heti ensimmäisestä sairauspäivästä, vai saako omalla ilmoituksella olla pois tietyn määrän 
päiviä ja jos saa, kuinka monta päivää) 

 
Siirto-oikeus edellyttää, että työantajalla sairausajan palkanmaksuvelvollisuus ko. poissaolosta. Ellei 
tätä ole, työntekijällä ei ole oikeutta loman siirtoon. Tällainen tilanne syntyy esim. kun työntekijä 
haluaa silmälaseistaan eroon ja menee lomansa aikana taittovirheleikkaukseen.  
 
Loman siirryttyä työntekijä on sairauslomalla. Sairauden päätyttyä loma jatkuu ja päättyy 
alkuperäisen ilmoituksen mukaisesti. Siirtynyt kesäloma on annettava viimeistään saman 
kalenterivuoden aikana ja talviloma viimeistään seuraavan kalenterivuoden aikana. Työnantaja 
määrää loman ajankohdan.   
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