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Ammatinharjoittajan lomaraha 
 
”Toimin ammatinharjoittajana työsuhteessa yksityisellä eläinlääkäriasemalla. Pitäisikö minun saada 
lomarahaa vuosiloman ajalta? Kuuluuhan se kaikille?” 
 
Yleiskielen ilmaukset eivät aina satu yksiin työlainsäädännön termien kanssa. Itsenäinen 
ammatinharjoittaja eläinlääkäriasemalla ei työlainsäädännön näkökulmasta ole työsuhteessa. 
Työsuhteinen eläinlääkäri tekee työsopimuksen perusteella työnantajan osoittamia töitä tämän johdon ja 
valvonnan alaisena.  

Itsenäisellä ammatinharjoittajalla tai yrittäjällä taas ei ole työnantajaa ja hänen suhteensa 
eläinlääkäriasemaan muistuttaa lähinnä vuokrasuhdetta. Itsenäinen ammatinharjoittaja hinnoittelee 
itse palvelunsa ja on oikeutettu toimimaan useammalla asemalla. Hän joutuu itse järjestämään ja 
kustantamaan eläke- ja vakuutusturvansa. Esimerkiksi yrittäjäeläkelaissa yrittäjällä tarkoitetaankin 
henkilöä, joka tekee ansiotyötä olematta työsuhteessa tai virka- tai muussa julkisoikeudellisessa 
toimisuhteessa. Laissa työntekijän ja yrittäjän määritelmät ovat selkeät ja toisensa poissulkevat. 
Lain määritelmien selkeyttä heikentää se, että monessa laissa on oma yrittäjämääritelmä ja ne 
poikkeavat toisistaan. Osa ammatinharjoittajista on epäitsenäisessä asemassa suhteessa työn 
teettäjään, jolloin objektiivisesti arvioiden kyseessä voisi ollakin työsuhde. Näin saattaa olla 
esimerkiksi tilanteessa, jossa ammatinharjoittajalla on vain yksi toimeksiantaja ja hän suostuu 
toimeksiantajan yksityiskohtaiseen ohjaukseen. 
Jos kysyjä on lainsäädännön tarkoittama ammatinharjoittaja tai yrittäjä, ei eläinlääkäriaseman kuulu 
maksaa lomarahaa. Vuosilomaoikeus liittyy työ- ja virkasuhteeseen, joten vuosilomaakaan ei hänelle 
vahvisteta. Itsenäisen ammatinharjoittajan tulisi hinnoitellessaan palvelunsa varautua myös loma-aikaan, 
jolloin vastaanottoa ei pidetä eikä asiakkailta tule kassavirtaa. Myös ammattitaidon ylläpitämiseen tulee 
varata aikaa eikä näinä koulutuspäivinä ole tuloja. 
Jos kysyjämme on työsuhteessa asemaan, riippuu lomarahan saaminen siitä, onko hän niin sopinut 
työsopimuksessaan. Lomaraha ei ole lakisääteinen etuus, vaan sen maksuvelvollisuus perustuu 
yleensä eri toimialoilla voimassa oleviin työ- tai virkaehtosopimuksiin. Valtiolla, kunnalla ja yliopistoissa 
maksetaan tällä perusteella lomarahaa. Yksityisellä eläinlääkintäsektorilla lomarahaa maksetaan, jos 
niin on sovittu henkilökohtaisessa työsopimuksessa, koska pakottavaa työehtosopimusta ei ole. Jos 
eläinlääkärillä on aikaisemmassa työsuhteessaan ollut oikeus lomarahaan, säilyy oikeus tilanteessa, 
jossa työnantajayritys tai sen liiketoiminta siirtyy uudelle omistajalle. 
Suomen Eläinlääkäriliitto suosittelee, että yksityisessä eläinlääkinnässä eläinlääkäreille maksettaisiin 
lomarahaa, joka on suuruudeltaan 50 prosenttia ansaitun vuosiloma-ajan palkasta. 
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