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1. Yleistä

Tässä dokumentissa kuvataan eräs tapa seurata vuosilomaa täydentävien  lisävapaapäivien
kertymistä ja niiden  käyttämistä (Vuosilomalaki, 346/2019 7 a § - Oikeus vuosilomaa täydentäviin
lisävapaapäiviin sairaudesta, tapaturmasta tai lääkinnällisestä kuntoutuksesta johtuvan poissaolon
ajalta). Dokumentissa käytetään esimerkkinä kuukausipalkkaista palkansaajaa.

HUOMIOI:  Dokumentissa kuvattu tapa ei ole ainoa oikea tapa. On olemassa  myös muita
mahdollisia tapoja toteuttaa lisävapaapäivien seuranta ja maksaminen Fivaldissa.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050162
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2. Asetukset
Tässä luvussa kuvataan lisävapaaseen liittyvät yrityskohtaiset määritykset Visma Fivaldissa.

2.1. Palkkalajit
Lisävapaapäiviltä ei makseta vuosilomapalkkaa vaan niitä koskee erityinen korvauslaji. Lisävapaat
eivät kerrytä uutta lomaa, eikä niistä makseta lomarahaa. Lisävapaat täytyy kuitenkin pitää
lomakaudella. Lisävapaista maksetaan säännönmukaista tai keskimääräistä palkkaa vastaava
korvaus. Se on kuukausipalkkaisella palkansaajalla käytännössä lomapalkan suuruinen eli
kuukausipalkka jaetaan 25:llä ja kerrotaan palkkakaudella pidettyjen lisävapaapäivien lukumäärällä.
Tuntipalkkaisen lisävapaiden laskentaan voi käyttää erilaisia laskentatapoja, kunhan korvaus vastaa
säännönmukaista tai keskimääräistä palkkaa, jonka työntekijä saisi työssä ollessaan.

Perusta lisävapaapäivän maksamisessa käytettävä palkkalaji tarpeen mukaan kuukausi ja
tuntipalkkaisille. Tässä dokumentissa esimerkit  kuukausipalkkaisen osalta.

Lisävapaan korvaus -palkkalaji

Perusta palkkalaji lisävapaa korvauksen maksamiseksi.
● Palkkalajin tyyppi: prosentti/maksu
● Annettu prosentti / Jakaja:  25
● Valitut palkkalajit: Säännönmukaisen kuukausipalkan palkkalajit
● Arvo palkkalajista
● Lisämääritykset -painike: Palkkalajin lisämääritys: “Määrä: Poissaolopäivä, ei lomaoikeutta”
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Muista lisätä perustettu palkkalaji käytetyn lomapalkan oikaisun perusteeseen.

Korvaus on sairausvakuutusmaksun alainen, mutta ei muiden sosiaalivakuutusmaksujen alainen.
Koska tulolajissa Muu maksettu lisä (216) on oletuksena, että tulo on sosiaalivakuutusmaksujen
alainen, tulolajille merkitään Vakuuttamistiedon tyyppi -tietoina työeläke-, työttömyys- sekä
työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen: Ei.
Fivaldissa tämä tarkoittaa, että valitaan näille vakuuttamistiedon poikkeus. Napsauta palkkalajilla
Vakuutuspoikkeukset -painiketta ja tee kuvan mukaiset asetukset ja napsauta Tallenna ja sulje
-painiketta.

Tämän lisäksi tulee lisävapaan palkkalaji poistaa työeläke-, työttömyys- sekä työtapaturma
-palkkalajien perusteista.

Napsauta sivukulun palkkalajin oikeassa alakulmassa olevaa Poikkeukset -painiketta ja lisää
palkkalaji prosentin perusteen poikkeuksiin. Esim. Tyel-eläkevakuutusmaksu:
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Tee vastaava toimenpide myös työttömyys- sekä työtapaturmavakuutusten palkkalajeille.
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2.2. Tulolaji
Linkitä perustetut lisävapaan korvauksen palkkalajit tulolajiin 216 (Muu maksettu lisä), jolla korvaus
vuosilomaa täydentävistä lisävapaa päivistä ilmoitetaan tulorekisteriin.
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2.3. Kertymät

Perusta kertymä lisävapaapäivien kertymisen seuraamiseen sekä näyttämiseen palkkalaskelmalla.
Lisää kertymä tarvittaessa palkansaajalle (kts. Kpl 3.1).
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3. Käyttö

3.1. Lisävapaapäivien  kertyminen

Kun palkansaaja on oikeutettu lisävapaapäiviin, lisää kertymälle manuaalisesti kertyneet
lisävapaapäivät. Lisää tätä varten aina uusi rivi kuten alla olevassa kuvassa.

Palkkalaskelmalla näytetään lisävapaapäivien kertymä.
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3.2. Lisävapaapäivien  maksaminen

Kun palkansaaja pitää hänelle kertyneitä lisävapaa päiviä, maksa hänelle kuuluva korvaus sitä
varten luodulla Lisävapaan korvaus palkkalajilla.
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Palkkalaskelmalla näytetään jäljellä olevat lisävapaapäivät, maksettu lisävapaan korvaus sekä sen
peruste.



11(7)

Lisävapaa kertymästä on vähennetty pidetyt lisävapaapäivät.

Tulorekisteriin maksettu lisävapaan korvaus ilmoitetaan omalla tulolajillaan. Tarkista, että tulolajin
vakuuttamistiedon tyyppi -tiedot nousevat oikein (2, 5, 6). Hae tiedot näkymään
vakuutuspoikkeukset -painiketta napsauttamalla.


