Vuosilomalaki ja lomapalkan laskenta
8.4.2021 Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), Eteläranta 10, 00130 Helsinki & Webinaari
OHJELMA
8.30 Aamupala paikan päällä osallistuville
8.30-8.50
Webinaariympäristö aukeaa n. 15-20 minuuttia
ennen koulutuksen alkua. Odota webinaarin
alkamista ”odotushuoneessa”
9.00 Yleiset säännökset
 Soveltamisala
 Säännösten pakottavuus
 Lain määritelmät
Vuosiloman ansainta
 Loman ansainta
 Ansaintasäännöt
 Työssäolon veroinen aika
 Vuosilomaa täydentävät lisävapaapäivät
 Työntekijän oikeus vapaaseen
Loma-ajalta maksettavat korvaukset
 Vuosilomapalkka
 Lomakorvaus
 Lomaraha
 Vuosilomaetuuksien siirtäminen
Vuosiloman antaminen
 Vuosiloman ajankohta
 Vuosiloman ajankohdasta sopiminen
 Työntekijän kuuleminen
 Loman sijoittaminen tiettyjen vapaiden ajalle
 Työkyvyttömyys ennen lomaa tai loman aikana
 Vuosiloman säästäminen
Muut säännökset
 Vuosilomakirjanpito
 Lomapalkkalaskelma
 Saatavan vanhentuminen
Kristiina Riipinen, työoikeuden asiantuntija
Työsuhdejuristit Oy
Yleistä lomapalkasta
 Lomapalkan yleissäännös
 Luontoisedut loman ajalta
Kuukausipalkkaisen lomapalkka
 Lomallelähtöhetken kuukausipalkka
 Osa-ajan palkanlaskenta ja vakiojakaja
 Lomapalkka lisäpalkoista

Tunti- ja urakkapalkkaa saavan lomapalkka
 Keskipäiväpalkkaan perustuva lomapalkka
 Keskipäiväpalkan oikaiseminen
 Lomapalkkasopimus EK-SAK
Prosenttiperusteinen lomapalkka
 Työssäoloajalta maksettu palkka
 Poissaolot, joilta lomapalkkaa kertyy
 Ns. laskennallinen palkka poissaoloajoilta
11.45-12.45 Lounas
Korvaus lisävapaapäiviltä
 Säännöllisen työajan palkkaa vastaava korvaus
 Korvaus ei ole eläketyötuloa, muut vakuutusmaksut?
 Vapaan ajankohdan mukainen korvaus
 Korvauksen peruste ja laskeminen
 Lisävapaapäivien korvaaminen rahana
Lomapalkan laskentasäännön valinta
 Palkkaustavan tai ansaintasäännön muutos
 Mahdollisuudet sopia lomapalkan laskentatavasta
Kuukausipalkkaisen lomapalkan laskenta työajan muutostilanteissa
 Prosenttiperusteinen lomapalkka työajan muutostilanteissa
 Osa-aikatyötilanteet, joissa uutta säännöstä sovelletaan
Tuntipalkkaisen lomapalkan laskenta työajan
muutostilanteissa
 Keskipäivän oikaisu
 Lomapalkkasopimus ja kertoimen oikaisu
 Prosenttiperusteinen lomapalkka muutostilanteissa
Lomakorvaus työsuhteen päättyessä
 Lomakorvauksen laskenta
 Ns. yhden vuoden sääntö
 Ns. yhteenlaskusääntö
 Luontoisedut työsuhteen päättyessä
 Lomakorvaus, jos lomaa ei ole kertynyt
Palkkahallinnon asiantuntija Antti Kondelin
16.00 Tilaisuus päättyy
Päivän aikana pidetään pieniä taukoja sopivissa
väleissä.
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Huom!
Mikäli korona aiheuttaa keväällä 2021 erikoisjärjestelyjä koulutuksiimme, tai estää koulutusten järjestämisen paikan päällä kokonaan, siirrämme koulutuksemme täysin verkkoon ja järjestämme koulutuksen näin
ollen ainoastaan webinaarina. Näin sattuessa, ilmoitamme muutoksesta kaikille paikan päälle ilmoittautuneille. Tuolloin asiakkaanamme sinulla on vielä myös mahdollisuus peruuttaa osallistumisesi, mikäli et
halua osallistua koulutukseen webinaarin kautta.

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutokseen

