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Vuosilomalaki muuttuu – palkansaajille ker-
tyy jatkossa lomapäiviä myös sairausajalta  

 

                            
 
 
Vuosilomalaki muuttuu niin, että palkansaajille kertyy sai-
rausajalta ja lääkinnällisen kuntouksen ajalta lomapäiviä. 
SAK pitää muutoksia tervetulleina. Ne eivät kuitenkaan täy-
tä EU:n työaikadirektiivin määräyksiä. 
 
Työntekijä saa jatkossa lisävapaapäiviä tilanteissa, joissa 
hän ei sairaudesta tai lääkinnällisestä kuntoutuksesta johtu-
van poissaolon vuoksi ole ansainnut vähintään 24 vuosilo-
mapäivää.  

Vuosilomalakiin tehdyillä muutoksilla turvataan työntekijälle 
EU-lainsäädännössä edellytetty oikeus neljän viikon palkal-
liseen lomaan, vaikka hän olisi joutunut olemaan poissa 
työstä sairauden tai lääkinnällisen kuntoutuksen vuoksi. Li-
säksi pidennetään aikaa, jonka kuluessa työntekijä voi pitää 
työkyvyttömyyden vuoksi siirretyn lomansa. 

– Vihdoinkin Suomessa tunnustetaan Euroopan unionin 
tuomioistuimen ratkaisut, joiden mukaan sairausajalta sa-
moin kuin lääkinnällisen kuntoutuksen ajalta kertyy vuosilo-
maa useammalta kuin 75 kalenteripäivältä, sanoo SAK:n 
lakimies Anu-Tuija Lehto. 

 

   
          Tapahtumia 2019 
 

• 19.10, Neljä Ruusua ja Popeda, 
Logomo (Turku) 

    
     
  

  Osaston toimikunta 2019 
 
Puheenjohtaja Päivi Holpainen 
Vara-pj Kari Tanskanen 
Sihteeri Simo Parviainen 
Tiedotussihteeri Kari Tanskanen 
Järjestövastaava Hannu Lahdenperä 
Kulttuuri- ja virkistysvastaava 
Jaana Toivonen 
Mirka Lehmus 

 
Varajäsenet  
Jaana Toivonen 
Ossi Lillomäki 
     
Taloudenhoitaja Arja Sipilä 
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  Vuosilomalain uusia säännöksiä sovelletaan ensimmäisen 
kerran 1. huhtikuuta 2019 alkavalta lomanmääräytymisvuo-
delta ansaittaviin lomiin. 

Vuosilomalakiin on lisätty säännökset työntekijän oikeudes-
ta vuosilomaa täydentäviin lisävapaapäiviin. Työntekijä saa 
jatkossa lisävapaapäiviä tilanteissa, joissa hän ei sairaudes-
ta tai lääkinnällisestä kuntoutuksesta johtuvan poissaolon 
vuoksi ole ansainnut vähintään 24 vuosilomapäivää. Lisä-
vapaapäivistä maksetaan sama palkka kuin vuosiloman 
ajalta. Erona on kuitenkin se, että lisäpäivät eivät kerrytä 
uutta lomaa. 

– Meidän mielestämme lisävapaapäivät eivät ole työaikadi-
rektiivin mukaisia. Direktiivissä todetaan yksiselitteisesti, 
että työntekijä ansaitsee vuosilomaa. Lisäksi lisävapaapäi-
vät sekavoittavat jo entisestään vaikeatajuista vuosilomala-
kia. 

Anu-Tuija Lehto pitää huonona myös sitä, että lomaa kertyy 
vain neljä viikkoa. 

– Tämä rapauttaa Suomen järjestelmää, sillä meillä turva-
taan oikeus viiden viikon lomaan, kun työsuhde on kestänyt 
yli vuoden.  

Sipilän hallituksen tavoitteena oli alun perin uudistaa vuosi-
lomalaki kokonaisuudessaan. Tämä kuitenkin kariutui työn-
antajien vastustukseen.  

SAK esitti lain kokonaisuudistusta pohtineessa työryhmässä 
muun muassa, että kaikille palkansaajille kertyisi lomaa 2,5 
päivää kuukaudessa ja ansaittua lomaa voisi nykyistä hel-
pommin siirtää määräaikaisesta työsuhteesta seuraavaan 
työsuhteeseen. 

                                 (lähde: SAK verkkosivut) 

    
 

 
 
 
 

Luottamusmiehet: 
 
Pääluottamusmies  
Informaatiologistiikka-alan TES     
Ossi Lillomäki  
Postintaival 7 D-talo 2.krs 
puh 040 503 4301 
 
Pääluottamusmies 
Flexo, Posti Messaging, Turun 
palkkahallinto 
Hannu Lahdenperä 
puh 0400 496 626 
 
Varapääluottamusmies 
Flexo, Posti Messaging, Turun 
palkkahallinto 
Päivi Holpainen 
puh 040 507 4325 
 
Luottamusmies 
Palkkahallinto 
Mirka Lehmus 
Rydönnotko 1 
20360 Turku 
puh 050 3646 565 
 
Varaluottamusmies 
Palkkahallinto 
Jaana Toivonen 
Rydönnotko 1 
20360 Turku 
puh 050 3646 464 
 
Luottamusmies 
Viestinvälitys- ja logistiikka-alan TES,  

palkkaliite C, Posti Kiinteistöt Oy 

Kari Tanskanen 
Postintaival 7 C-talo 5.krs 
puh 040 828 6742 
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Osaston toimikunta ja luottamushenkilöt toivottavat 
kaikille aurinkoista ja rentouttavaa kesää! 

 
 
 
 
    Työsuojeluvaltuutetut: 
 
Posti Oy 
 
PKS, toimihenkilöt (Hki, Espoo, 
Vantaa, Kauniainen), pois lukien 
myymälöiden toimihenkilöt 
 
Marjatta Makkonen 
puh 040 824 6879 
 
 
 
Flexo, Posti Messaging, Turun 
palkkahallinto, Posti ICT 
 
Työsuojeluvaltuutettu 
Päivi Holpainen 
puh 040 507 4325 
 
 

 
Posti- ja logistiikka-alan asiantunti-
jat ry on Posti-konsernissa eri-
tyyppisissä asiantuntijatehtävissä 
työskentelevien ammattiosasto. 
 
Ammattiosasto on perustettu 
vuonna 1973 ja on Posti- ja logis-
tiikka-alan unioni PAU:n jäsen-
osasto. 
 
 
 
  
 

 
   
 

 


