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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrit-
täjien lomituspalvelulain 26 ja 28 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maa-
talousyrittäjien lomituspalvelulakia niin, että 
siinä otetaan huomioon kunnalliseen yleiseen 
virka- ja työehtosopimukseen tehdyt raken-
teelliset muutokset. Ehdotetut muutokset 
koskevat maksullisesta lomittaja-avusta pe-
rittäviä maksuja ja itse lomituksensa järjestä-
ville maatalousyrittäjille lomitusten järjestä-

misestä maksettavia korvauksia. 
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi-

maan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun 
se on hyväksytty ja vahvistettu. Ehdotettua 
lakia sovellettaisiin kuitenkin itse järjestetys-
tä lomituksesta maksettaviin korvauksiin 
taannehtivasti 1 päivästä maaliskuuta 2003.   

————— 
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PERUSTELUT 

1.  Nykyt i la  

1.1. Yleistä 

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaissa 
(1231/1996), jäljempänä lomituspalvelulaki, 
säädetään maatalousyrittäjän oikeudesta vuo-
silomaan ja sijaisapuun sekä mahdollisuudes-
ta saada maksullista lomittaja-apua tuettuun 
hintaan enintään 120 tuntia vuodessa. Mak-
sullista lomittaja-apua voidaan antaa myös 
täyttä korvausta vastaan. 

Lomituspalvelujen järjestämisestä aiheutu-
vat nettokustannukset rahoitetaan valtion ta-
lousarvioon varatusta arviomäärärahasta. 
Palvelujen järjestämisestä huolehtivat lomi-
tuksen paikallisyksikköinä ne kunnat, jotka 
ovat tehneet sitä koskevan toimeksiantoso-
pimuksen Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen 
kanssa. 

Maatalousyrittäjällä on oikeus valita, käyt-
tääkö hän paikallisyksikön järjestämiä palve-
luja vai järjestääkö hän lomituksensa itse. Jos 
maatalousyrittäjä järjestää lomituksensa itse, 
paikallisyksikkö maksaa hänelle korvauksen, 
jonka on tarkoitus kattaa hänelle lomituksen 
järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia. 

 
1.2. Itse järjestetystä lomituksesta mak-

settavat korvaukset 

Itse lomituksensa järjestää vajaa 8 pro-
senttia lomaan oikeutetuista eli noin 3 400 
maatalousyrittäjää. 

Itse järjestetystä lomituksesta maksettava 
korvaus on porrastettu kahteen tasoon ja sen 
perusteista säädetään lomituspalvelulain 
26 §:ssä. Korkeampi korvaus maksetaan, kun 
lomittaja on alan ammattilainen eli työsken-
telee lomituspalveluja tarjoavan yrityksen tai 
yhteisön palveluksessa tai toimii itsenäisenä 
ammatinharjoittajana. Tällöin korvauksen 
suuruus vastaa kuukausipalkkaisen lomitta-
jan ylintä peruspalkkaa kerrottuna luvulla 2,1 
(26 §:n 1 momentin 1 kohta).  

Muusta kuin edellä tarkoitetusta ammatilli-
sesta lomituksesta maksetaan korvaus, joka 
vastaa tilapäisesti tuntipalkkaisena toimivan 

henkilön alinta peruspalkkaa lisättynä 
30 prosentilla (26 §:n 1 momentin 2 kohta).     

 
1.3. Maksullisesta lomittaja-avusta perit-

tävät maksut 

Tuettua maksullista lomittaja-apua käyttää 
vuonna 2003 arviolta 11 900 maatalousyrittä-
jää, ja lomitettuja tunteja kertyy noin 
490 000. Täyttä korvausta vastaan annettavan 
lomittaja-avun käyttö on hyvin vähäistä. 

Maksullisesta lomittaja-avusta perittävien 
maksujen perusteista säädetään lomituspalve-
lulain 28 §:ssä. Tuetusta maksullisesta lomit-
taja-avusta peritään maksu, jonka suuruus 
lomitustuntia kohti vastaa kuukausipalkkai-
sen lomittajan alinta peruspalkkaa lisättynä 
yhdellä kokemuslisällä (28 §:n 1 momentti).  

Täyttä korvausta vastaan annetusta lomitta-
ja-avusta perittävä maksu vastaa kuukausi-
palkkaisen lomittajan ylintä peruspalkkaa 
kerrottuna luvulla 2,1 (28 §:n 2 momentti).  
 
2.  Nykyt i lan arvio inti  

Itse järjestetyn lomituksen korvausperus-
teet ja maksullisen lomittaja-avun maksupe-
rusteet on sidottu kunnallisen yleisen virka- 
ja työehtosopimuksen palkkahinnoitteluun, 
jotta maksujen ja korvausten taso seuraisi 
maatalouslomittajien palkkakehitystä suoraan 
lain nojalla.  

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopi-
mus vuosille 2003 – 2004 poikkeaa aikai-
semmista sopimuksista siten, että palkkahin-
noittelussa on määritelty ainoastaan lomitta-
jan vähimmäisperuspalkka eikä enää ylintä 
peruspalkkaa. Sopimuksessa ei liioin ole 
enää erikseen palkkausmääräyksiä kuukausi- 
ja tuntipalkkaisille lomittajille, vaan kaikkien 
lomittajien palkkaus määräytyy samojen pe-
rusteiden mukaan. Poikkeuksen muodostavat 
ainoastaan sellaiset lomittajat, jotka ovat lä-
heisessä sukulaisuussuhteessa lomitettavaan 
maatalousyrittäjään. Heille maksetaan tunti-
palkka, joka lasketaan lomittajan vähim-
mäisperuspalkkaa alhaisemman peruspalkan 
mukaan. Uusi sopimus on tullut voimaan 
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helmikuun alusta 2003 ja sen mukaista palk-
kahinnoittelua on sovellettu maaliskuun alus-
ta 2003.    

Lomituspalvelulain 26 §:n 1 momentti ja 
28 § on tarpeen muuttaa, jotta ne olisivat so-
pusoinnussa voimassa olevan kunnallisen 
yleisen virka- ja työehtosopimuksen kanssa.   
 
3.  Ehdotetut  muutokset  

3.1. Itse järjestetystä lomituksesta mak-
settavat korvaukset 

Esityksessä ehdotetaan lain 26 §:n 1 mo-
mentin 1 kohtaa muutettavaksi niin, että itse 
järjestetystä lomituksesta maksettava korvaus 
vastaa maatalouslomittajalle maksettavaa vä-
himmäisperuspalkkaa tunnilta kerrottuna lu-
vulla 2,4. Kerrointa korotettaisiin nykyisestä 
2,1:stä, koska korvauksen perusteena oleva 
palkka on aikaisempaa pienempi. Lomittajan 
vähimmäisperuspalkka on maaliskuun alusta 
2003 ollut 7,65 euroa tunnilta. Ammattimai-
sen lomittajan käytöstä maksettavan korva-
uksen määräksi muodostuisi ehdotuksen mu-
kaan 18,36 euroa tunnilta. Ennen maaliskuun 
2003 yleiskorotusta korvaus oli 18,02 euroa 
tunnilta. Lomittajan ylin peruspalkka, jonka 
mukaan korvaus määräytyi, oli tuolloin 8,58 
euroa tunnilta.  

Lain 26 §:n 1 momentin 2 kohtaa ehdote-
taan muutettavaksi niin, että korvauksen pe-
rusteena olisi maatalouslomittajalle makset-
tava vähimmäisperuspalkka tunnilta lisättynä 
20 prosentilla. Lomittajan vähimmäisperus-
palkka on 7,65 euroa tunnilta, joten korvauk-
sen suuruus olisi 9,18 euroa tunnilta. Lisäys-
prosenttia alennettaisiin nykyisestä 30:stä 
20:een, jotta korvauksen määrä korottuisi 
suunnilleen samassa suhteessa kuin muut täs-
sä esityksessä tarkoitetut korvaukset ja mak-
sut. Voimassa olevassa säännöksessä tar-
koitettu alin peruspalkka ennen viimeisintä 
yleiskorotusta oli 6,87 euroa tunnilta ja sen 
perusteella laskettu korvaus 8,93 euroa tun-
nilta.    
 
3.2. Maksullisesta lomittaja-avusta perit-

tävät maksut 

Lomituspalvelulain 28 §:n 1 momentin 
säännökseen tuetun maksullisen lomittaja-

avun maksusta ehdotetaan tehtäväksi tekniset 
tarkennukset, jotka ovat tarpeen, koska virka- 
ja työehtosopimuksen palkkahinnoitteluliit-
teessä ei enää ole erikseen mainittu kuukausi- 
ja tuntipalkkaisia lomittajia. Tuetusta mak-
sullisesta lomittaja-avusta perittävän maksun 
määräytymisperuste säilyisi muutoin entisel-
lään. Maksu vastaa lomittajan vähimmäispe-
ruspalkkaa korotettuna yhdellä kokemuslisäl-
lä ja sen määrä on tällä hetkellä 8,04 euroa 
tunnilta. Ennen viimeisintä yleiskorotusta 
maksu oli 7,84 euroa tunnilta.  

Lain 28 §:n 2 momentissa säädetään mak-
susta, joka peritään täyttä korvausta vastaan 
annetusta lomittaja-avusta. Maksu määräytyy 
samoin perustein kuin itse järjestetystä lomi-
tuksesta lain 26 §:n 1 momentin mukaan 
maksettava korvaus. Lain 28 §:n 2 moment-
tiin ehdotetaan tehtäväksi samat muutokset 
kun lain 26 §:n 1 momenttiin. Täyttä kor-
vausta vastaan annetusta lomittaja-avusta pe-
rittävä maksu vastaisi siten lomittajalle mak-
settavaa vähimmäispalkkaa kerrottuna luvul-
la 2,4. Maksu olisi 18,36 euroa tunnilta. En-
nen viimeisintä yleiskorotusta maksu oli 
18,02 euroa tunnilta. 
 
 
4.  Esityksen taloudel l ise t  vaiku-

tukset  

Esityksessä tarkoitetut taksat ja maksut on 
sekä voimassa olevassa että ehdotetussa lais-
sa sidottu lomittajien palkkatason kehityk-
seen. Esityksessä ehdotetut muutokset on py-
ritty muotoilemaan siten, että taksojen ja 
maksujen korotukset vastaisivat mahdolli-
simman hyvin maaliskuun alusta 2003 voi-
maan tulleita lomittajien palkkatarkistuksia. 
Ehdotetuilla muutoksilla ei siten ole merkit-
täviä itsenäisiä taloudellisia vaikutuksia.     
 
 
5.   Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä sosiaali- ja 
terveysministeriössä. Valmistelun yhteydessä 
on kuultu Maatalousyrittäjien eläkelaitosta, 
Kunnallista työmarkkinalaitosta, Kunnallis-
virkamiesliitto ry:tä, Maatalouslomittajat 
ry:tä sekä Maa- ja metsätaloustuottajien Kes-
kusliittoa. 
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6.  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen, kun se on hy-
väksytty ja vahvistettu. Lakia sovellettaisiin 
kuitenkin itse järjestetystä lomituksesta mak-
settaviin korvauksiin taannehtivasti 1 päi-
västä maaliskuuta 2003, jolloin niitä vas-
taavat palkkatarkistuksetkin ovat tulleet voi-
maan. Jos tämän ajankohdan jälkeiseltä ajalta 
on jo ehditty maksaa korvauksia, niihin tulisi 
maksaa ehdotetun lain mukaiset lisäykset 
kolmen kuukauden kuluessa lain voimaantu-
losta (voimaantulosäännöksen 2 momentti). 

Maksullisen lomittaja-avun maksuperustei-
den muutoksia sovellettaisiin sen sijaan vasta 
niihin palveluihin, joita on annettu lain voi-
maantulon jälkeen. Ehdotetun lain voimaan-
tulosäännöksen 3 momentissa säädettäisiin 
selvyyden vuoksi, että ennen lain voimaantu-
loa annetuista palveluista perittävä maksu 
määräytyy niiden perusteiden mukaan, jotka 
olivat voimassa ennen maaliskuun 1 päivää 
2003.    

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laki 

maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 26 ja 28 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 

(1231/1996) 26 §:n 1 momentti ja 28 §,  
sellaisina kuin ne ovat, 26 §:n 1 momentti osaksi laissa 1135/2001 sekä 28 § laissa 319/2001 

ja mainitussa laissa 1135/2001, seuraavasti: 
 

26 § 

Korvaus itse järjestetystä lomituksesta 

Maatalousyrittäjällä on oikeus hakemuk-
sesta saada korvausta itse järjestämästään 
lomituksesta aiheutuneisiin kustannuksiin 
edellyttäen, että hän on lomituksen ajaksi ir-
rottautunut 8 §:ssä tarkoitetusta tehtäväosuu-
destaan. Korvauksen määrä 8 §:ssä tarkoitet-
tua lomitustuntia kohti vastaa: 

1) maatalouslomittajan kunnallisen yleisen 
virka- ja työehtosopimuksen mukaista vä-
himmäisperuspalkkaa tunnilta kerrottuna lu-
vulla 2,4, jos lomittaja on lomituspalveluja 
tuottavan yrityksen tai yhteisön palvelukses-
sa taikka toimii itsenäisenä ammatinharjoitta-
jana; sekä     

2) maatalouslomittajan kunnallisen yleisen 
virka- ja työehtosopimuksen mukaista vä-
himmäisperuspalkkaa lisättynä 20 prosen-
tilla, jos lomittaja on muu kuin 1 kohdassa 
tarkoitettu henkilö. 
— — — — — — — — — — — — — —  

28 § 

Maksullisesta lomittaja-avusta perittävät 
maksut 

Maatalousyrittäjältä peritään 16 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetusta lomittaja-avusta tunti-
maksu, joka vastaa maatalouslomittajan kun-
nallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 
mukaista vähimmäisperuspalkkaa tunnilta li-
sättynä yhdellä kokemuslisällä. 

Edellä 16 §:n 3 momentissa tarkoitetusta 
lomittaja-avusta peritään sen käyttäjältä mak-
su, joka vastaa maatalouslomittajan kunnalli-
sen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mu-
kaista vähimmäisperuspalkkaa tunnilta ker-
rottuna luvulla 2,4. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä         

kuuta 2003. 
Tämän lain 26 §:ssä säädettyjä korvauspe-

rusteita sovelletaan kuitenkin takautuvasti 
1 päivästä maaliskuuta 2003 lukien. Ennen 
tämän lain voimaantuloa suoritettuihin kor-
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vauksiin on maksettava tämän lain mukaiset 
korotukset kolmen kuukauden kuluessa tä-
män lain voimaantulosta. 

Korvaus maksullisesta lomittaja-avusta pe-
ritään tämän lain 28 §:n mukaisena siltä osin 
kuin lomittaja-apua on annettu tämän lain 

voimaantulon jälkeen. Ennen tämän lain voi-
maantuloa annetusta lomittaja-avusta perittä-
vä maksu määräytyy niiden maksuperustei-
den mukaan, joita oli sovellettava ennen 
maaliskuun 1 päivää 2003. 

————— 

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2003 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä  
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 
 
 
 
 
 
 

Laki 

maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 26 ja 28 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 

(1231/1996) 26 §:n 1 momentti ja 28 §,  
sellaisina kuin ne ovat, 26 §:n 1 momentti osaksi laissa 1135/2001 sekä 28 § laissa 319/2001 

ja mainitussa laissa 1135/2001, seuraavasti: 
 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

26 § 

Korvaus itse järjestetystä lomituksesta 

Maatalousyrittäjällä on oikeus hakemuk-
sesta saada korvausta itse järjestämästään 
lomituksesta aiheutuneisiin kustannuksiin 
edellyttäen, että hän on lomituksen ajaksi 
irrottautunut 8 §:ssä tarkoitetusta tehtävä-
osuudestaan. Korvauksen määrä 8 §:ssä tar-
koitettua lomitustuntia kohti on:  

1) kuukausipalkkaisen lomittajan kunnal-
lisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 
mukainen ylin peruspalkka kerrottuna lu-
vulla 2,1, jos lomittaja on lomituspalveluja 
tuottavan yrityksen tai yhteisön palveluk-
sessa taikka toimii itsenäisenä ammatinhar-
joittajana; sekä  

2) tilapäisesti tuntipalkkaisena lomittajana 
toimivan henkilön kunnallisen yleisen vir-
ka- ja työehtosopimuksen mukainen alin 
peruspalkka lisättynä 30 prosentilla, jos lo-
mittaja on muu kuin 1 kohdassa tarkoitettu 
henkilö. 
— — — — — — — — — — — — —  
 
 

26 § 

Korvaus itse järjestetystä lomituksesta 

Maatalousyrittäjällä on oikeus hakemuk-
sesta saada korvausta itse järjestämästään 
lomituksesta aiheutuneisiin kustannuksiin 
edellyttäen, että hän on lomituksen ajaksi 
irrottautunut 8 §:ssä tarkoitetusta tehtävä-
osuudestaan. Korvauksen määrä 8 §:ssä tar-
koitettua lomitustuntia kohti vastaa: 

1) maatalouslomittajan kunnallisen ylei-
sen virka- ja työehtosopimuksen mukaista 
vähimmäisperuspalkkaa tunnilta kerrottuna 
luvulla 2,4, jos lomittaja on lomituspalvelu-
ja tuottavan yrityksen tai yhteisön palveluk-
sessa taikka toimii itsenäisenä ammatinhar-
joittajana; sekä     

2) maatalouslomittajan kunnallisen ylei-
sen virka- ja työehtosopimuksen mukaista 
vähimmäisperuspalkkaa lisättynä 20 pro-
sentilla, jos lomittaja on muu kuin 1 koh-
dassa tarkoitettu henkilö. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
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28 § 

Maksullisesta lomittaja-avusta perittävät 
maksut 

Maatalousyrittäjältä peritään 16 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetusta lomittaja-avusta tun-
timaksu, joka vastaa kuukausipalkkaisen 
lomittajan kunnallisen yleisen virka- ja työ-
ehtosopimuksen mukaista alinta peruspalk-
kaa lisättynä yhdellä kokemuslisällä.  

Edellä 16 §:n 3 momentissa tarkoitetusta 
lomittaja-avusta peritään sen käyttäjältä 
maksu, joka vastaa kuukausipalkkaisen lo-
mittajan kunnallisen yleisen virka- ja työeh-
tosopimuksen mukaista ylintä peruspalkkaa 
kerrottuna luvulla 2,1.  
 
 

28 § 

Maksullisesta lomittaja-avusta perittävät 
maksut 

Maatalousyrittäjältä peritään 16 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetusta lomittaja-avusta tun-
timaksu, joka vastaa maatalouslomittajan 
kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopi-
muksen mukaista vähimmäisperuspalkkaa 
tunnilta lisättynä yhdellä kokemuslisällä. 

Edellä 16 §:n 3 momentissa tarkoitetusta 
lomittaja-avusta peritään sen käyttäjältä 
maksu, joka vastaa maatalouslomittajan 
kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopi-
muksen mukaista vähimmäisperuspalkkaa 
tunnilta kerrottuna luvulla 2,4. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä    

kuuta 2003. 
Tämän lain 26 §:ssä säädettyjä korvaus-

perusteita sovelletaan kuitenkin takautuvas-
ti 1 päivästä maaliskuuta 2003 lukien. En-
nen tämän lain voimaantuloa suoritettuihin 
korvauksiin on maksettava tämän lain mu-
kaiset korotukset kolmen kuukauden kulues-
sa tämän lain voimaantulosta. 

Korvaus maksullisesta lomittaja-avusta 
peritään tämän lain 28 §:n mukaisena siltä 
osin kuin lomittaja-apua on annettu tämän 
lain voimaantulon jälkeen. Ennen tämän 
lain voimaantuloa annetusta lomittaja-
avusta perittävä maksu määräytyy niiden 
maksuperusteiden mukaan, joita oli sovel-
lettava ennen maaliskuun 1 päivää 2003. 

——— 
 

 
 


