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Vuosilomalain 
muutokset 
1.4.2019 

Työnantajan käytännöt 

•Työnantajan toimintamallien päivitys vastaamaan vuosilomalain uudistusta

•Lisäpäivien myöntäminen työntekijöille käytännössä ja vuosiloman antamisajankohtaa koskevat muutokset

•Henkilöstön tiedottaminen, mahdollinen yhteistoiminta ja palkanlaskentaa koskevat päivitystarpeet

Vuosilomakirjanpito 

•Vaikutukset vuosilomakertymiin ja vuosiloman ansaintamuutoksiin, eli työnantajan vuosilomajärjestelmään

•Lisäpäivien sisällyttäminen ja erottelu vuosilomakirjanpidossa

Mikä muuttuu ja milloin?
Työntekijöiden vuosilomaoikeutta täydennetään 1.4.2019 alkaen täysin uudella käsitteellä, lisäpäivillä. Työnantajan on 

myönnettävä näitä lisäpäiviä esimerkiksi silloin, kun työntekijä ei sairaudesta johtuvan työstä poissaolon vuoksi ole 

ansainnut vähintään 24 vuosilomapäivää lomanmääräytymisvuodelta. 

Alun perin tarkoituksena olleesta vuosilomalain kokonaisuudistuksesta luovuttiin. Vuosilomalain muutoksilla on tar-

koitus saattaa työaikadirektiivin tulkintaa koskeva oikeustila voimaan myös Suomessa. Vuosilomalain 1.4.2019 voi-

maan astuvat muutokset vaativat organisaatioilta päivityksiä vuosilomaan liittyviin toimintamalleihin. Uudistuva lain-

säädäntö vaikuttaa erityisesti työnantajien hallinnolliseen työhön, minkä lisäksi on huomattava ainakin muutosten 

mahdollisesti aiheuttamat lisäykset vuosilomista aiheutuviin kustannuksiin. 

Mihin toimiin työnantajan tulee ryhtyä?

Asiantuntijamme apunasi
Me Bird & Birdillä autamme tarvittaessa arvioimaan uuden vuosilomalain aiheuttamia muutostarpeita organisaatios-

sanne. Avustamme mielellämme myös muutosten suunnittelussa ja läpiviennissä sekä käytännön työssä. 

Ota yhteyttä 
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