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Lag 
om ändring av semesterlagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i semesterlagen (162/2005) 7 § 2 mom. 1 punkten och 3 mom., 25 § och 30 §

1 mom., av dem 25 § sådan den lyder i lag 276/2013, som följer:

7 §

Tid som är likställd med arbetad tid

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Likställda med arbetade dagar anses även de arbetsdagar eller arbetstimmar under vilka

arbetstagaren, medan anställningsförhållandet pågår, är förhindrad att utföra arbete på
grund av

1) särskild moderskapsledighet enligt 4 kap. 1 § i arbetsavtalslagen (55/2001), tillfällig
vårdledighet enligt 4 kap. 6 § i den lagen och frånvaro av tvingande familjeskäl enligt
4 kap. 7 § i den lagen eller i fråga om en förlossning eller en adoption sammanlagt högst
156 dagar av moderskaps- och föräldraledighet och på motsvarande sätt 156 dagar av fa-
derskaps- och föräldraledighet, 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Vid tillämpningen av 2 mom. betraktas i de fall som avses i 1 punkten en period på

högst 182 kalenderdagar, i de fall som avses i 2 och 3 punkten en period på högst 105 ka-
lenderdagar och i de fall som avses i 5 och 7 punkten en period på 42 kalenderdagar som
tid som är likställd med arbetad tid för en sådan arbetstagare som avses i 6 § 2 mom. Vid
beräknandet av frånvarotiden anses frånvaron ha börjat den första dagen för frånvaro från
arbetet och upphört den dag frånvarogrunden upphört att gälla, om det på förhand har av-
talats eller beslutats om denna dag, och i annat fall den frånvarodag som föregick åter-
gången till arbetet. Som likställda med arbetade timmar betraktas då de timmar under vilka
arbetstagaren enligt avtal utan frånvaron skulle ha varit i arbete.

25 §

Arbetsoförmåga när semestern börjar och under semestern

Om arbetstagaren på grund av förlossning, sjukdom eller olycksfall är arbetsoförmögen
när semestern eller en del av den börjar, ska semestern på arbetstagarens begäran flyttas
fram till en senare tidpunkt. Arbetstagaren har på egen begäran också rätt att flytta fram
semestern eller en del av den, om det är känt att arbetstagaren under sin semester kommer
att undergå sådan sjukvård eller annan därmed jämförbar vård att denne under tiden för
vården är arbetsoförmögen.

Om arbetsoförmågan på grund av förlossning, sjukdom eller olycksfall börjar under se-
mestern eller en del av den, har arbetstagaren på begäran rätt att få de dagar av arbetsoför-
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måga under sin semester som överstiger sex semesterdagar flyttade fram till en senare tid-
punkt. De ovan avsedda självriskdagarna får inte minska arbetstagarens rätt till fyra veck-
ors semester. 

Rätt att flytta fram semester föreligger dock inte, om arbetstagaren har orsakat sin ar-
betsoförmåga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.

Arbetstagaren ska utan dröjsmål be att arbetsgivaren flyttar fram semestern samt på ar-
betsgivarens begäran lägga fram tillförlitlig utredning över sin arbetsoförmåga. 

30 § 

Avvikelse genom kollektivavtal

Arbetsgivarnas och arbetstagarnas riksomfattande föreningar har rätt att avtala annor-
lunda om semesterperioden, om beräknande och betalning av semesterlön och semesterer-
sättning, om att vintersemestern ges i samband med en mellan parterna överenskommen
annan förkortning av arbetstiden, om sparad ledighet samt om vad som föreskrivs i 8 §
2 mom. Genom kollektivavtal mellan sådana föreningar får avtal också ingås om uppdel-
ning av den del av semestern som överstiger 12 vardagar för att tas ut i en eller flera delar
samt om sådan i 7 § angiven tid som är likställd med arbetad tid, så att det överenskomna
arrangemanget garanterar arbetstagarna lika långa semestrar som vad som föreskrivs i
denna lag. Genom avtal får det dock inte till arbetstagarens nackdel avvikas från vad som
föreskrivs i 7 § 2 mom. 1 punkten. Genom riksomfattande tjänstekollektivavtal får avtal
även ingås om den anmälningstid som ska iakttas när en tjänstemans eller tjänsteinneha-
vares semester flyttas fram eller avbryts samt om grunderna för avbrytandet av semestern
i de situationer där flyttandet eller avbrytandet är påkallat av vägande skäl som hör sam-
man med utövandet av offentlig makt eller nödvändigt för skötseln av ett offentligt sam-
funds lagstadgade uppgifter som hör samman med hälsa eller säkerhet.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Denna lag träder i kraft den 1 april 2016. 
På semester som intjänats med stöd av 7 § 2 mom. 1 punkten före ikraftträdandet av

denna lag, och som inte tagits ut vid ikraftträdandet av denna lag, tillämpas de bestämmel-
ser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag. 

Om den första dagen av moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet för ett och sam-
ma barn inföll före ikraftträdandet av denna lag, bestäms den i 7 § 2 mom. 1 punkten av-
sedda tid som är likställd med arbetad tid enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträ-
dandet av denna lag också till den del ledigheten infaller under tiden efter ikraftträdandet
av denna lag.

På arbetstagarens rätt att flytta fram semester på grund av arbetsoförmåga som börjar
under semestern tillämpas 25 § i den lydelse den har när arbetsgivaren fattar beslutet om
framflyttande av semester.

Helsingfors den 18 mars 2016
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