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975/2016
Lag
om ändring av lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare (1264/2009) 3 och 16 §, sådana de lyder i lag 1664/2015, samt
fogas till lagen en ny 12 a § som följer:
3§
Villkor för avbytarservice
Avbytarservice ordnas för en pälsdjursuppfödare som har en betydande uppgiftsandel
av de dagliga göromål som hör till skötseln av pälsdjuren. Inom pälsdjursuppfödningen på
pälsfarmen ska det finnas minst sex djurenheter vid tidpunkten för avbytartjänsten.
Villkor för avbytarservice är att
1) pälsdjursuppfödaren har haft i 2 § 2 punkten avsedd försäkring i kraft minst fyra månader utan avbrott,
2) pälsdjursuppfödaren vid tidpunkten för avbytartjänsten inte får full invalidpension
som beviljats tills vidare enligt en lag som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare
(395/2006) eller rehabiliteringsstöd som motsvarar full invalidpension eller arbetslivspension som beviljats enligt en sådan lag,
3) pälsdjursuppfödarens pälsfarm är ett sådant mikroföretag eller litet eller medelstort
företag som avses i gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn,
4) pälsdjursuppfödarens pälsfarm inte är ett sådant företag i svårigheter som avses i
gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn samt
5) pälsdjursuppfödarens pälsfarm inte är föremål för ett återbetalningskrav till följd av
ett kommissionsbeslut om att ett stöd är olagligt och oförenligt med den inre marknaden
eller, om pälsfarmen varit föremål för ett återbetalningskrav, att fordran har betalats.
2 kap.
Närmare bestämmelser om avbytartjänster som en lokal enhet ordnar
12 a §
Avbytarens säkerhet i arbetet och arbetsledning
En pälsdjursuppfödare som anlitar den avbytarservice som ordnas av en lokal enhet ska
under tiden för avbytarservicen se till att förhållandena på pälsfarmen uppfyller de krav
som säkerheten i arbetet ställer i fråga om avbytararbetet.
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En pälsdjursuppfödare som anlitar avbytarservice som ordnas av en lokal enhet ska i
samarbete med den lokala enheten verka för att garantera säkerheten i avbytararbetet. Den
lokala enheten är inte skyldig att ordna avbytarservice om
1) pälsdjursuppfödaren inte tillåter att en representant för den lokala enheten besöker
pälsfarmen i anslutning till ordnandet av avbytarservice,
2) pälsdjursuppfödaren inte tillåter att en representant för den lokala enheten, avbytarens arbetsgivare och arbetsgivarens representant besöker pälsfarmen med anledning av
arbetsledningen eller kontroller av avbytarens säkerhet i arbetet,
3) pälsfarmens förhållanden inte uppfyller de krav som ställts på säkerheten i avbytararbetet.
Om den lokala enheten vägrar ordna avbytarservice på en grund som avses i 2 mom.
ska enheten ge ett beslut enligt 18 §.
16 §
Tidpunkten för avbytarservice som ordnas av den lokala enheten
Pälsdjursuppfödare som anlitar avbytarservice som ordnas av en lokal enhet ska lämna
ett förslag om tidpunkten för avbytarservicen till den lokala enheten i ett så tidigt skede
som möjligt. Förslaget om semester ska dock lämnas pälsfarmsvis senast två månader före
den planerade tidpunkten för avbytarservicen.
Om den lokala enheten inte kan ordna avbytarservicen vid den tidpunkt pälsdjursuppfödaren föreslår, ska enheten ge honom eller henne möjlighet att föreslå en ny tidpunkt.
Den lokala enheten ska fastställa tidpunkten för avbytarservicen och meddela pälsdjursuppfödaren om den i ett så tidigt skede som möjligt. Tidpunkten för en semester ska dock
meddelas senast en månad innan semestern börjar, om inte pälsdjursuppfödaren samtycker till en kortare anmälningstid.
Om pälsdjursuppfödaren på grund av sjukdom eller annan godtagbar orsak inte kunnat
hålla sin semester vid den tidpunkt som den lokala enheten fastställt, kan den lokala enheten helt eller delvis framskjuta semestern till en senare tidpunkt under samma år. En semester kan även framskjutas att hållas före utgången av april året därpå om detta är möjligt
inom ramen för det anslag som anvisats i statsbudgeten för det föregående året. Uppfödaren ska göra en skriftlig framställan till den lokala enheten om överföring av semester före
utgången av det år under vilket semestern inte kunde hållas.
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