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merimiesten vuosilomalain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan merimiesten vuosilomalain (433/1984) 17 a §, 18 §:n 3 momentti ja 19 a §:n

1 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 343/1998, seuraavasti:

17 a §

Lomakorvaus työsuhteen jatkuessa

Työntekijälle, joka sopimuksen mukaisesti
on lomanmääräytymiskauden aikana työssä
niin harvoina päivinä tai niin lyhyen ajan,
ettei hänelle tästä syystä kerry ainoatakaan
3 §:n mukaista täyttä lomanmääräytymiskuu-
kautta tai vain osa kalenterikuukausista on
täysiä lomanmääräytymiskuukausia, suorite-
taan, jos hän lomanmääräytymiskauden ai-
kana on ollut työssä yhteensä vähintään kuusi
tuntia, lomapalkan asemesta lomakorvauk-
sena 11 prosenttia edellisen lomanmääräyty-
miskauden aikana maksetusta tai maksetta-
vaksi erääntyneestä palkasta. Palkkaan, jota
korotetaan 13 §:n 2 momentissa säädetyllä
kertoimella, ei lasketa mukaan lain tai sopi-
muksen mukaisesta ylityöstä peruspalkan li-
säksi maksettavaa korotusosaa eikä rahana
maksettavaa vastikekorvausta.

18 §

Lomakorvaus työsuhteen päättyessä

— — — — — — — — — — — — —
Työntekijälle, jota 17 a §:ssä tarkoitetaan,

suoritetaan työsuhteen päättyessä, jos hän sen
aikana on ollut työssä vähintään kuusi tuntia,
lomakorvauksena 11 prosenttia hänelle 17
a §:n mukaan määräytyvästä palkasta siltä
ajalta, jolta hän siihen mennessä ei ole saanut
lomakorvausta.

19 a §

Lomakorvaus usean työsuhteen perusteella

Jos työntekijä on ollut saman työnantajan
palveluksessa useammassa kuin yhdessä työ-
suhteessa yhteensä vähintään kuusi tuntia sa-
man kalenterikuukauden aikana eikä hänellä
muutoin ole oikeutta vuosilomaan eikä loma-

HE 125/2011
TyVM 1/2012
EV 4/2012
Neuvoston direktiivi 2009/13/EY; EUVL N:o L 124, 20.5.2009, s. 30

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20110125


korvaukseen, hänelle maksetaan lomakorva-
uksena 11 prosenttia kalenterikuukauden ai-
kana ansaitusta palkasta.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhti-
kuuta 2012.

Ennen tämän lain voimaantuloa ansaittu
17 a §:ssä, 18 §:n 3 momentissa ja 19 a §:n
1 momentissa tarkoitettu lomakorvaus mää-
räytyy lomakorvauksen kertymäaikana voi-
massa olleiden säännösten mukaan.
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