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LOMARAHAN VAIHTAMINEN VAPAAKSI –Yksityisen opetusalan ja Aikuiskoulutuskeskusten 

työehtosopimukset 

1. Lomarahan vaihtaminen vapaaksi työnantajan aloitteesta 

Lomarahan saa vaihtaa vapaaksi vain työehtosopimuksessa määritellyissä tilanteissa.  

Työehtosopimuksen mukaan lomarahan saa vaihtaa vapaaksi, jos työnantajalla on työsopimuslain 

7 luvun 3 §:n mukainen taloudellinen ja tuotannollinen peruste työvoiman vähentämiselle. 

Lomaraha voidaan vaihtaa vapaaksi siis vain irtisanomisten tms. 

työvoimanvähentämistoimenpiteiden vaihtoehtona ja välttämiseksi.  

Vapaaksi vaihtamisesta on työehtosopimuksen mukaan tehtävä kirjallisesti paikallinen sopimus 

sen henkilöstöryhmän henkilöstön edustajan kanssa, jota paikallinen sopiminen koskee. 

Henkilöstön edustajan kanssa tehty sopimus lomarahan vapaaksi vaihtamisesta sitoo kaikkia 

työntekijöitä, ellei sopimuksessa ole nimenomaisesti määritelty, että vapaaksi vaihdettavien 

päivien määrä on lisäksi sovittava vielä työntekijäkohtaisesti. Tarkemmat määräykset löytyvät 

työehtosopimuksen 8 luvusta, jossa on määräykset sekä lomarahan vaihtamisesta vapaaksi että 

sopimuksesta paikallisesta sopimisesta. Lisäksi jäsensivuiltamme löytyy paikalliseen sopimiseen 

lomakemalli. 

2. Lomarahan vaihtaminen vapaaksi vain työntekijän pyynnöstä ei ole mahdollista 

Nykyisen 1.2.2017 voimaan tulleen uuden työehtosopimuksen paikallista sopimista koskevat 

määräykset kieltävät lomarahan vaihtamisen muutoin kuin edellä mainitun tuotannollisen ja 

taloudellisen perusteen ollessa olemassa. Työehtosopimuksen tulkinta ei ole tältä osin mitenkään 

muuttunut. 

Mikäli työntekijä haluaa vaihtaa lomarahansa vapaaksi, on työnantajan kerrottava em. 

työehtosopimuksen rajoitus työntekijälle.  

Työehtosopimuksen määräysten rikkomisesta voi olla seurauksena hyvityssakkoon 

tuomitseminen, joten työnantaja ei voi vaihtaa lomarahaa vapaaksi työntekijän pyynnöstä. 

Vapaaksi vaihtamisen edellytyksenä on aina taloudellinen ja tuotannollinen vähentämisperuste 

sekä henkilöstön edustajan kanssa tehty paikallinen sopimus.  

Sivistystyönantaja on yrittänyt saada tähän muutosta siten, että vapaaksi vaihtaminen olisi 

mahdollista myös työntekijän oman pyynnön perusteella. Palkansaajajärjestöt eivät tähän 

kuitenkaan suostuneet. 

3. Palkattomasta vapaasta sopiminen 

Työntekijän kanssa voidaan sen sijaan sopia tarvittaessa lomarahavapaan pituutta tai osaa siitä 

vastaavasta palkattomasta vapaasta.  

Palkattomaan vapaaseen ei sovelleta työehtosopimuksen lomarahan vapaaksi vaihtamista 

koskevia määräyksiä, joten palkaton vapaa ei esim. siirry työntekijän työkyvyttömyyden johdosta 

tai äitiys- tai isyysvapaan alkaessa palkattoman vapaan aikana. Palkattoman vapaan aikaa ei 

myöskään katsota vuosilomalain mukaiseksi työssäolon veroiseksi ajaksi, joten sen ajalta 

työntekijälle ei kerry vuosilomaetuuksia tai kokemuslisää kerryttävää palvelusaikaa. 

 


