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Laki
maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996) 3 §, sellaisena kuin se

on laissa 1663/2015, sekä
lisätään lakiin siitä lailla 1663/2015 kumotun 16 §:n tilalle uusi 16 § seuraavasti:

3 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan maatalousyrittäjään:
1) joka on ollut velvollinen ottamaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006)

10 §:ssä tarkoitetun vakuutuksen ja jolla on voimassa sanottu vakuutus maatalousyrityk-
sestä; 

2) jonka maatalousyrityksen kotieläintuotanto käsittää lomituspalvelujen käyttä-
misajankohtana vähintään kuusi kotieläinyksikköä; 

3) joka ei saa työntekijän eläkelain (395/2006) 3 §:ssä mainitun lain mukaista toistai-
seksi myönnettyä täyttä työkyvyttömyyseläkettä, täyden työkyvyttömyyseläkkeen suu-
ruista kuntoutustukea tai työuraeläkettä taikka työtapaturma- ja ammattitautilain
(459/2015) tai maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (873/2015) mukaista
tapaturmaeläkettä, joka on myönnetty vähintään 60 prosentin työkyvyn alentuman perus-
teella, tai sitä vastaavaa liikennevakuutuslain (279/1959 tai 460/2016) mukaista korvaus-
ta;

4) jonka maatalousyritys on tiettyjen maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden tu-
kimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi Euroopan unionin toiminnasta teh-
dyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetussa komission asetuksessa (EU) N:o
702/2014, jäljempänä maatalousalan ryhmäpoikkeusasetus, tarkoitettu pk-yritys;

5) jonka maatalousyritys ei ole maatalousalan ryhmäpoikkeusasetuksessa tarkoitettu
vaikeuksissa oleva yritys; ja

6) jonka maatalousyritykselle ei ole annettu perintämääräystä tuen sääntöjenvastai-
suutta ja sisämarkkinoille soveltumattomuutta koskevan komission päätöksen perusteella
tai, jos perintämääräys on annettu, siinä tarkoitettu saatava on maksettu.

Sen estämättä, mitä 1 momentin 1 kohdassa säädetään, lakia sovelletaan myös maata-
lousyrittäjään, joka on maatalousyrittäjän eläkelain 3 §:n 1 kohdassa tarkoitettu henkilö ja
täyttää muutoin kuin ikänsä puolesta edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun vakuutuk-
sen saamisen edellytykset. 

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu kotieläinyksikkö määräytyy eläinlajikohtai-
sesti kotieläinten hoidosta aiheutuvan työmäärän perusteella. Valtioneuvoston asetuksella
annetaan tarkemmat säännökset kotieläinyksikön määräytymisestä.
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16 §

Lomittajan työturvallisuus ja työnjohto

Paikallisyksikön järjestämiä lomituspalveluja käyttävän maatalousyrittäjän on huoleh-
dittava ennen lomituspalvelun alkamista ja lomituksen aikana, että maatalousyrityksen
olosuhteet täyttävät lomitustyön osalta työturvallisuudelle asetetut vaatimukset.

Paikallisyksikön järjestämiä lomituspalveluja käyttävän maatalousyrittäjän ja paikalli-
syksikön tulee toimia yhteistyössä työturvallisuuden takaamiseksi lomitustyössä. Paikal-
lisyksiköllä ei ole velvollisuutta järjestää lomituspalveluja, jos:

1) maatalousyrittäjä ei salli paikallisyksikön edustajan lomituksen järjestämiseen liit-
tyviä käyntejä maatalousyrityksessä;

2) maatalousyrittäjä ei salli paikallisyksikön edustajan, lomittajan työnantajan ja työn-
antajan edustajan työnjohtamiseen tai lomittajan työturvallisuuden tarkastamiseen liitty-
viä käyntejä maatalousyrityksessä;

3) maatalousyrityksen olosuhteet eivät täytä lomitustyön osalta työturvallisuudelle
asetettuja vaatimuksia.

Paikallisyksikön on annettava 11 §:n mukainen päätös kieltäytyessään järjestämästä lo-
mituspalveluja 2 momentissa tarkoitetulla perusteella.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
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