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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi maatalousyrit-
täjien lomituspalvelulain muuttamisesta, turkistuottajien 
lomituspalveluista annetun lain 4 §:n muuttamisesta ja 
poronhoitajien sijaisapukokeilusta annetun lain 5 §:n 
muuttamisesta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maa-
talousyrittäjien lomituspalvelulakia. Lakiin 
lisättäisiin säännökset lomituspalvelujen to-
teuttamista koskevan tilakohtaisen palvelu-
suunnitelman laatimisesta ja maatalouslomit-
tajien tilakohtaisesta perehdyttämisestä. Pai-
kallisyksikön tulisi yhteistyössä maatalous-
yrittäjän kanssa huolehtia palvelusuunnitel-
man tekemisestä ja siitä, että tilalle osoitetut 
maatalouslomittajat saavat perehdytystä tilan 
lomitustehtäviin.  

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulakiin 
kirjattaisiin keskeiset perusteet vuosilomaoi-
keuteen vaikuttavan kotieläinyksikön mää-
räytymisestä. Yksityiskohtaisemmat sään-
nökset siitä, kuinka monta eläintä muodostaa 
yhden kotieläinyksikön, annettaisiin nykyi-
seen tapaan valtioneuvoston asetuksella. Oi-
keus vuosilomaan edellyttäisi jatkossakin, et-
tä tilalla on vähintään neljä kotieläinyksik-
köä. 

Lomitustoiminnan rahoitusta koskevia 
säännöksiä ehdotetaan osin tarkistettavaksi 
siten, että paikallishallintoon maksettavan 
valtion korvauksen määräytymisperusteita 
yksinkertaistetaan. Lisäksi lomituskustannus-
ten korvaamista koskeviin säännöksiin teh-
täisiin muutoksia. Ehdotuksen mukaan kun-

nat palauttaisivat ennakkoina liikaa saamansa 
valtion korvauksen Maatalousyrittäjien elä-
kelaitokselle (Mela) eikä enää valtiolle. Mela 
voisi käyttää saadut varat suoraan uusien val-
tion korvausten maksamiseen. Samalla valti-
on korvausta koskevia säännöksiä täsmennet-
täisiin.  

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulakiin 
tehtäisiin lisäksi lähinnä teknisluontoisia tar-
kistuksia, joilla selkeytettäisiin säännösten 
rakennetta ja kieliasua. Lisäksi lakiin tehtäi-
siin perustuslain edellyttämiä sekä muun 
lainsäädännön muuttumisen vuoksi tarpeelli-
sia muutoksia. 

Turkistuottajien lomituspalveluista annet-
tuun lakiin lisättäisiin perustuslain edellyttä-
mä valtuutus säätää sosiaali- ja terveysminis-
teriön asetuksella lomituspalvelujen enim-
mäismääristä. Poronhoitajien sijaisapukokei-
lusta annettuun lakiin lisättäisiin vastaavan-
lainen valtuutus, joka koskee poronhoitajalle 
korvattavien sijaisaputuntien enimmäismää-
rän vahvistamista.  

Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä.  

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 
1 päivänä tammikuuta 2011. 

————— 



 HE 134/2010 vp  
  

 

2 

SISÄLLYS 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ.............................................................................1 

SISÄLLYS..................................................................................................................................2 

YLEISPERUSTELUT ................................................................................................................3 

1 JOHDANTO .....................................................................................................................3 

2 NYKYTILA ......................................................................................................................3 

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö...................................................................................................3 

Palvelusuunnitelma ja maatalouslomittajan perehdyttäminen ..................................3 

Kotieläinyksikkömäärittely .......................................................................................4 

Paikallishallintokustannuksiin maksettava valtion korvaus ......................................4 

Lomituskustannuksiin maksettujen ennakkojen palautus..........................................4 

2.2 Nykytilan arviointi ............................................................................................................4 

Palvelusuunnitelma ja maatalouslomittajien perehdyttäminen .................................4 

Kotieläinyksikkömäärittely .......................................................................................5 

Paikallishallintokustannuksiin maksettava valtion korvaus ......................................5 

Lomituskustannuksiin maksettujen ennakkojen palautus..........................................6 

3 ESITYKSEN TAVOITTEET JA KESKEISET EHDOTUKSET ....................................6 

3.1 Tavoitteet ..........................................................................................................................6 

3.2 Keskeiset ehdotukset.........................................................................................................6 

Palvelusuunnitelma ja maatalouslomittajan perehdyttäminen ..................................6 

Kotieläinyksikkömäärittely .......................................................................................6 

Paikallishallintokustannuksiin maksettava valtion korvaus ......................................7 

Lomituskustannuksiin maksettujen ennakkojen palautus..........................................7 

4 ESITYKSEN VAIKUTUKSET........................................................................................7 

4.1 Taloudelliset vaikutukset ..................................................................................................7 

Palvelusuunnitelma ja maatalouslomittajan perehdyttäminen ..................................7 

Kotieläinyksikkömäärittely .......................................................................................7 

4.2 Vaikutukset viranomaisten toimintaan..............................................................................8 

4.3 Yhteiskunnalliset vaikutukset ...........................................................................................8 

5 ASIAN VALMISTELU....................................................................................................8 

6 RIIPPUVUUS MUISTA ESITYKSISTÄ.........................................................................8 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT..................................................................................9 

1 LAKIEHDOTUSTEN PERUSTELUT.............................................................................9 

1.1 Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta .............................................9 

1.2 Laki turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain 4 §:n muuttamisesta ....................19 

1.3 Laki poronhoitajien sijaisapukokeilusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta ....................20 

2 VOIMAANTULO...........................................................................................................20 

LAKIEHDOTUKSET ..............................................................................................................21 

Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta ...................................21 

Laki turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain 4 §:n muuttamisesta.............28 

Laki poronhoitajien sijaisapukokeilusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta ............29 

LIITE ........................................................................................................................................30 

RINNAKKAISTEKSTIT .........................................................................................................30 

Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta ...................................30 

Laki turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain 4 §:n muuttamisesta.............46 

Laki poronhoitajien sijaisapukokeilusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta ............47 

ASETUSLUONNOS ................................................................................................................48 

Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien lomituspalveluasetuksen muuttamisesta ..48 



 HE 134/2010 vp  
  

 

3

 
YLEISPERUSTELUT 

1  Johdanto 

Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen 
ohjelmaan oli kirjattu seuraavat lomituspal-
velujen kehittämiseen liittyvät tavoitteet: 
Maatalousyrittäjien vuosilomapäivien määrää 
lisätään yhdellä päivällä vuoden 2008 alusta 
ja toisella päivällä vuoden 2010 alusta. Halli-
tus ryhtyy asteittain toteuttamaan maatalous-
lomituksen kehittämistyöryhmän muita ehdo-
tuksia. Luodaan turkiseläinten kasvattajien 
lomitusjärjestelmä sekä toteutetaan sijais-
apukokeilu poronhoitajille. Pääministeri Mari 
Kiviniemen hallitus jatkaa edellisen hallituk-
sen ohjelman toteuttamista. 

Maatalouslomituksen kehittäminen oli ta-
voitteena jo pääministeri Matti Vanhasen 
I hallituksen ohjelmassa. Tämän johdosta so-
siaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän 
selvittämään maatalouslomituksen kehittä-
mismahdollisuuksia. Työryhmä luovutti mie-
tintönsä (STM selvityksiä 2006:40) heinä-
kuussa 2006.  

Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen 
aikana maatalousyrittäjien vuosilomaan tuli 
hallitusohjelman mukaisesti yksi lisäpäivä 
vuonna 2008 ja toinen vuonna 2010. Vuonna 
2008 toteutettiin maatalouslomituksen kehit-
tämismahdollisuuksia selvittäneen työryh-
män ehdotus, jonka mukaisesti oikeutta si-
jaisapuun tuottajajärjestön luottamuselimen 
kokoukseen osallistumista varten laajennet-
tiin koskemaan myös järjestön maakunnalli-
sia kokouksia, kun sijaisapua sai aikaisem-
min vain valtakunnallisia ja kansainvälisiä 
kokouksia varten. Vuonna 2010 lomittajien 
oppisopimuskoulutus vakinaistettiin osaksi 
lomituspalvelujärjestelmää ja toteutettiin tur-
kistuottajien lomituspalvelujärjestelmä sekä 
sijaisapukokeilu poronhoitajille.  

Esityksessä jatkettaisiin hallitusohjelman 
mukaisesti maatalouslomituksen kehittämis-
työryhmän ehdotusten toteuttamista siinä laa-
juudessa kuin se on mahdollista ottaen huo-
mioon valtioneuvoston kehyspäätös ja val-
tion talousarvioesityksessä vuodelle 2011 tä-
hän tarkoitukseen varattu määräraha. Jäljellä 
olevalla hallituskaudella on tarkoitus toteut-
taa työryhmän ehdotukset, jotka koskevat 

palvelusuunnitelmien laatimista, maatalous-
lomittajien tilakohtaista perehdyttämistä sekä 
kotieläinyksikköjen määrittelyn tarkistamista 
niin, että hevosyrittäjien mahdollisuus vuosi-
loman saantiin helpottuu.  

Maatalouslomituksen kehittämistyöryhmän 
ehdotukset painottuvat pääosin lomituspalve-
lujen sisällöllisiin kehittämistarpeisiin. Muis-
sa yhteyksissä on noussut esiin tarve kehittää 
muun muassa lomitustoiminnan rahoitusta 
koskevaa sääntelyä. Tässä esityksessä ehdo-
tetaan tarkistettavaksi paikallishallinnon kus-
tannuksiin maksettavan valtion korvauksen 
määräytymisperusteita sekä valtion korvauk-
sen palautukseen liittyviä säännöksiä.  

Samalla esityksessä pyritään toteuttamaan 
hallitusohjelman lupausta parantaa säädös-
ympäristöä ja lakien selkeyttä. Tämä tapah-
tuisi tekemällä esityksessä tarkoitettuihin la-
keihin perustuslain edellyttämiä muutoksia, 
ajanmukaistamalla säädösviittaukset vastaa-
maan voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä 
selkeyttämällä säännösten rakennetta ja kir-
joitusasua.  
 
 
2  Nykyti la  

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

Palvelusuunnitelma ja maatalouslomittajan 
perehdyttäminen 

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulakiin 
(1231/1996, jäljempänä lomituspalvelulaki) 
ei nykyisin sisälly säännöksiä palvelusuunni-
telman laatimisesta, kun taas turkistuottajien 
lomituspalveluista annetun lain (1264/2009) 
15 §:ssä edellytetään palvelusuunnitelman 
laatimista. Sen mukaan paikallisyksikön on 
yhteistyössä turkistuottajan kanssa laadittava 
turkistilalle palvelusuunnitelma, jonka vä-
himmäissisältö on määritelty pykälässä. Pal-
velusuunnitelma laaditaan paikallisyksikön 
hallintohenkilöstön toteuttaman tilakäynnin 
yhteydessä, jos turkistuottaja käyttää paikal-
lisyksikön järjestämiä palveluja. Tällöin pal-
velusuunnitelma on tarkistettava vähintään 
joka kolmas vuosi. Palvelusuunnitelman laa-
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timisesta ja tarkistamisesta aiheutuneisiin 
matkakustannuksiin maksetaan valtion kor-
vaus lain 25 §:n mukaisesti. 

Maatalouslomittajan tilannekohtaisesta 
opastamisesta ennen lomitusjakson alkamista 
säädetään lomituspalveluasetuksessa. Sen 
mukaan maatalousyrittäjän tulee antaa tarvit-
taessa lomittajalle opastusta lomitukseen 
kuuluvien tehtävien suorittamisessa. Lisäksi 
hänen tulee antaa lomittajalle ohjeet koti-
eläinten käsittelyyn liittyvistä erityiskysy-
myksistä sekä koneiden ja laitteiden käyttä-
misessä. Nykyiset säännökset eivät edellytä 
lomittajan perusteellisempaa perehdyttämistä 
tilan toimintaan ja tuotantomenetelmiin.  
 
Kotieläinyksikkömäärittely 

Maatalousyrittäjällä on lomituspalvelulain 
4 §:n mukaan oikeus vuosilomaan, jos hänen 
harjoittamansa kotieläintalous käsittää vähin-
tään neljä kotieläinyksikköä. Säännöksen 
mukaisesti kotieläinyksiköt on määritelty 
eläinlajeittain maatalousyrittäjien lomitus-
palveluasetuksen (1333/1996, jäljempänä 
lomituspalveluasetus) 1 §:ssä. Sen mukaan 
esimerkiksi kolme hevosta muodostaa yhden 
kotieläinyksikön. Saadakseen vuosilomaa 
hevosyrittäjällä täytyy siten olla vähintään 12 
hevosta.  
 
Paikallishallintokustannuksiin maksettava 
valtion korvaus 

Maatalouslomituksen paikallishallintokus-
tannukset korvataan valtion varoista lasken-
nallisin perustein, joten paikallisyksikköinä 
toimivat kunnat eivät tee tilitystä varojen 
käytöstä Melalle. Jos kunnan saama korvaus 
ei riitä kattamaan kaikkia hallintokustannuk-
sia, kunta joutuu rahoittamaan puuttuvan 
osan omista varoistaan ja vastaavasti, jos 
korvaus ylittää kustannusten määrän, kunta 
voi käyttää erotuksen muuhun tarkoitukseen.  

Valtioneuvosto vahvistaa korvauksen ko-
konaismäärän vuosittain syyskuun loppuun 
mennessä. Mela jakaa paikallishallintokus-
tannuksiin tarkoitetun kokonaismäärän pai-
kallisyksiköille niiden järjestämien lomitus-
päivien määrän perusteella. Voimassa olevan 
lain säätämiseen johtaneen hallituksen esi-
tyksen (HE 190/1996) perustelujen mukaan 

tarkoitus on, että valtion korvaus kattaa pai-
kallishallinnon kustannukset kokonaan, jos 
toiminta on järjestetty riittävän suurissa yksi-
köissä. 

Korvauksen kokonaismäärää vahvistettaes-
sa valtioneuvoston on lain mukaan otettava 
huomioon seuraavat kolme tekijää: lomitettu-
jen päivien määrä koko maassa, paikallishal-
lintotehtävistä aiheutuvien keskimääräisten 
kustannusten määrä sekä kustannustason 
nousu, joka määräytyy kuntien valtionosuus-
lainsäädännössä säädetyin perustein.  
 
Lomituskustannuksiin maksettujen ennakko-
jen palautus 

Lomituspalvelujen järjestämisestä aiheutu-
vat kustannukset korvataan valtion varoista 
kustannusperusteisesti. Mela maksaa paikal-
lisyksikköinä toimiville kunnille kuukausit-
tain ennakkoja lomituskustannuksia varten. 
Kuntien on lain mukaan tehtävä Melalle tili-
tys kirjanpitonsa mukaisista kustannuksista 
vuosittain seuraavan vuoden keväällä. Mela 
tarkistaa kunnan tilityksen ja jos ennakot ei-
vät ole riittäneet kattamaan todellisia kustan-
nuksia, Mela maksaa kustannusten ja ennak-
kojen erotuksen loppueränä kunnalle. Jos en-
nakot ovat olleet kirjanpidon mukaisia kus-
tannuksia suuremmat, kunta joutuu palautta-
maan erotuksen valtiolle.  

Ennakkojen määräytymistä ja tarkistamista 
koskevia säännöksiä uudistettiin vuoden 
2010 alusta voimaan tulleella lailla (1263/ 
2009). Tavoitteena oli saada ennakot aiem-
paa paremmin vastaamaan todellisia kustan-
nuksia, jolloin myös kuntien palautettavat 
määrät pienenisivät.  
 
2.2 Nykytilan arviointi 

Palvelusuunnitelma ja maatalouslomittajien 
perehdyttäminen 

Maatalousyrittäjälle on tärkeää voida viet-
tää lomansa luottaen siihen, että hänen tilan-
sa eläimineen, koneineen ja laitteineen on tu-
tun ja ammattinsa osaavan lomittajan hoidos-
sa. Mela seuraa säännöllisesti maatalousyrit-
täjien tyytyväisyyttä lomituspalveluihin. 
Viimeisimmän selvityksen mukaan yrittäjät 
olivat keskimäärin varsin tyytyväisiä palvelu-
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jen laatuun, mutta maatalouslomittajilta toi-
vottiin nykyistä parempaa osaamista esimer-
kiksi tilan koneiden ja laitteiden käytössä. 
Tähän onkin pyritty säätämällä maatalous-
yrittäjän velvollisuudesta opastaa lomittajaa 
ennen lomituksen alkamista. Opastus on tar-
koitettu lähinnä lyhyeksi tilannekartoituksek-
si, joka tapahtuu juuri ennen lomitusjakson 
alkamista.  

Nykyisin pelkkä opastus ei kuitenkaan aina 
riitä varmistamaan lomituksen onnistumista, 
koska muun muassa automaatio on lisännyt 
lomitustyön vaativuutta. Lomittajat tarvitsi-
sivat lisäksi maatalousyrityskohtaista, pitem-
pikestoista perehdyttämistä, jossa maatalous-
yrittäjä neuvoisi tilalle osoitettuja lomittajia 
omaksumaan tilan työtehtävien ja laitteiden 
perusteellisempaa hallintaa. Toistaiseksi pi-
tempikestoiseen perehdyttämiseen ei ole ollut 
mahdollisuutta, koska perehdyttämisaikaa ei 
lasketa lomittajan työajaksi eivätkä siitä ai-
heutuneet kustannukset oikeuta valtion kor-
vaukseen. 

Lisäksi onnistuneen lomituksen toteuttami-
seksi olisi tärkeää ottaa käyttöön palvelu-
suunnitelma, johon kirjattaisiin olennaisim-
mat tilan tuotanto-olosuhteita koskevat tie-
dot. Palvelusuunnitelmien laatiminen ja maa-
talouslomittajien perehdyttäminen on tarpeen 
lakisääteistää erityisesti siksi, että siten var-
mistettaisiin niistä aiheutuvien kustannusten 
olevan valtion korvaukseen oikeuttavia.  
 
Kotieläinyksikkömäärittely 

Kotieläinyksikkö on keskeinen käsite, kun 
määritellään, onko maatalousyrittäjällä oike-
us vuosilomaan. Voimassa olevassa laissa 
käsitteen määrittely on jätetty kokonaan ase-
tuksen varaan ilman että mitään viitteitä sen 
sisällöstä annettaisiin laissa. Nykyinen sään-
tely ei vastaa perustuslain 80 §:stä ilmenevää 
lailla säätämisen vaatimusta, jonka mukaan 
yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perus-
teista tulee säätää lailla. Tämän vuoksi on 
tarpeen määritellä lomituspalvelulaissa ny-
kyistä tarkemmin perusteet, joiden mukaan 
kotieläinyksiköistä säädetään asetuksessa.  

Kotieläinyksikkömäärittelyn tavoitteena on 
edistää eri eläinlajien muodostamien koti-
eläinyksikköjen keskinäistä tasavertaisuutta 
siten, että kunkin kotieläinyksikön vaatima 

työmenekki olisi suunnilleen sama riippu-
matta siitä, mikä tuotantosuunta on kyseessä. 
Nykyinen määrittely on suurelta osin peräisin 
1970-luvulta. Sen jälkeen tuotantorakenteissa 
on tapahtunut muutoksia, joiden johdosta 
määrittelyä on tarpeen tarkistaa. Kotieläinyk-
sikkömäärittely on etenkin hevosten osalta 
vanhentunut ja pohjautuu aikaan jolloin he-
voset olivat työhevosia eivätkä tarvinneet 
kovin paljon hoitoa. Nykyisten ravi- ja rat-
sastuskäytössä olevien hevosten hoito on 
huomattavasti vaativampaa ja työvaltaisem-
paa kuin työhevosten hoito. Hevosten hoito-
työ on myös muuttunut entistä sitovammaksi, 
eikä työtehtäviä ole juurikaan mahdollista 
automatisoida. Kotieläinyksikköjen tarkista-
mistarve etenkin hevosten osalta on tullut 
esiin eri yhteyksissä ja myös maatalouslomi-
tuksen kehittämismahdollisuuksia selvittänyt 
työryhmä ehdotti kotieläinyksikköjen tarkis-
tamista. 
 
Paikallishallintokustannuksiin maksettava 
valtion korvaus 

Lomituksen paikallishallintokustannuksia 
koskeva sääntely on peräisin ajalta, jolloin 
lomituspalvelut poistuivat kuntien lakisää-
teisten tehtävien joukosta ja muuttuivat kun-
tien vapaaehtoisuuteen perustuviksi toimek-
siantotehtäviksi. Paikallishallinnon kustan-
nuksiin maksettava valtion korvaus oli tar-
koitettu mitoitettavaksi niin, että se riittää 
kattamaan tarpeelliset kustannukset, jos toi-
minta on järjestetty tehokkaasti. Koska ky-
seessä on valtion vastuulle kuuluva tehtävä, 
ei pidetty perusteltuna, että kunnan pitäisi 
käyttää omia rahojaan hallintokustannuksiin.  

Voimassa olevaa lakia valmisteltaessa pyr-
kimyksenä oli saada aikaan mahdollisimman 
tarkat säännökset paikallishallintoon makset-
tavan valtion korvauksen määräytymisestä, 
jotta korvauksen määrä täyttäisi sille asetetut 
vaatimukset. Käytännössä korvauksen tason 
määräytymisperusteita on ollut vaikea sovel-
taa sananmukaisesti. Laissa säädetyistä mää-
räytymisperusteista riippumatta korvauksen 
kokonaismääräksi on vuosittain vahvistettu 
täsmälleen se määrä, joka valtion talousarvi-
ossa on kulloinkin arvioitu tarvittavan tähän 
tarkoitukseen. Korvauksen määräytymispe-
rusteita on perusteltua yksinkertaistaa vas-
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taamaan nykyistä käytäntöä. Muutosta puol-
taa myös se, että aluksi valtion talousarviossa 
tarkoitukseen varattiin arviomääräraha, mutta 
nykyisin määräraha on kiinteä. Paikallishal-
lintokustannusten määräytymisperusteiden 
soveltamiseen liittyviin ongelmiin on kiinnit-
tänyt huomiota muun muassa valtiontalouden 
tarkastusvirasto tarkastuskertomuksessaan 
12/2001.  
 
Lomituskustannuksiin maksettujen ennakko-
jen palautus 

Kunnan saamat ennakot tuskin milloinkaan 
vastaavat tarkalleen lomituspalvelujen järjes-
tämisestä aiheutuneita lopullisia kustannuk-
sia, vaikka ennakkojen määräytymisperustei-
ta ja tarkistamista koskevia säännöksiä onkin 
äskettäin uudistettu. Kunnat joutunevat jat-
kossakin palauttamaan osan saamistaan en-
nakoista. Nykyisin palautukset ohjautuvat 
valtion tulotilille eivätkä ne sen jälkeen ole 
käytettävissä lomituspalveluihin. Siitä huo-
limatta palautuksia vastaava määrä näyttäy-
tyy valtion talousarviossa ikään kuin lomi-
tuskustannuksia lisäävänä eränä, vaikka se ei 
todellisuudessa sitä ole. Valtion talousarvios-
ta saa tältä osin virheellisen kuvan maata-
lousyrittäjien lomituspalveluista valtiolle ai-
heutuvista kustannuksista.  

Lomituskustannusten ennakkoja koskevaa 
sääntelyä on tarpeen kehittää edelleen siten, 
että ennakkojen palautukset maksettaisiin 
Melalle. Tämä parantaisi Melan mahdolli-
suuksia ohjata lisäennakkoja nykyistä jousta-
vammin kesken vuoden niille paikallisyksi-
köille, joilla siihen on tarvetta.  
 
 
3  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

3.1 Tavoitteet 

Esityksen tärkeimpänä tavoitteena on pa-
rantaa lomitusjärjestelmän toimivuutta li-
säämällä lomitusten suunnitelmallisuutta ja 
maatalouslomittajien osaamista. Tähän liittyy 
myös tavoite pidentää maatalouslomittajien 
työpäiviä niin, että lomittajien osa-aikai-
suutta saataisiin vähennetyksi.  

Esityksen tavoitteena on myös edistää vuo-

silomaoikeuden määräytymistä nykyistä ta-
sapuolisemmin erilaisia tuotantosuuntia 
edustavien kotieläintalouden harjoittajien 
kesken. 

Lisäksi tavoitteena on selkeyttää lomitus-
palvelujen rahoitusta koskevia säännöksiä ja 
parantaa lomituskustannuksiin tarkoitettujen 
valtion varojen käytön läpinäkyvyyttä. 
 
 
3.2 Keskeiset ehdotukset 

Palvelusuunnitelma ja maatalouslomittajan 
perehdyttäminen  

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, 
jonka mukaan vuosilomaan oikeutetun maa-
talousyrittäjän lomituspalvelujen toteuttami-
seksi paikallisyksikön olisi yhteistyössä maa-
talousyrittäjän kanssa laadittava maatalous-
yritykselle palvelusuunnitelma. Palvelusuun-
nitelma olisi tarkistettava, jos palveluntar-
peessa tai olosuhteissa tapahtuu muutoksia ja 
paikallisyksikön järjestämiä lomituspalveluja 
käytettäessä palvelusuunnitelma olisi tarkis-
tettava aina vähintään joka kolmas vuosi teh-
tävän tilakäynnin yhteydessä.  

Paikallisyksikön tulisi myös yhdessä maa-
talousyrittäjän kanssa huolehtia siitä, että ti-
lalle osoitetut maatalouslomittajat saavat pe-
rehdytystä tilan lomitustehtäviin.  

Palvelusuunnitelman laatimisesta ja tarkis-
tamisesta paikallisyksikölle aiheutuneet mat-
kakustannukset sekä maatalouslomittajien 
perehdyttämisestä aiheutuvat lomittajan 
palkkaus- ja muut vastaavat kustannukset oi-
keuttaisivat valtion korvaukseen. Edellytyk-
senä on, että kustannukset perustuvat Melan 
ohjeiden mukaisesti toteutettuun toimintaan.  
 
Kotieläinyksikkömäärittely 

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulakiin 
kirjattaisiin keskeiset perusteet vuosilomaoi-
keuteen vaikuttavan kotieläinyksikön mää-
räytymisestä. Oikeus vuosilomaan edellyttäi-
si jatkossakin, että tilalla on vähintään neljä 
kotieläinyksikköä. Yksityiskohtaisemmat 
säännökset siitä, kuinka monta eläintä muo-
dostaa yhden kotieläinyksikön, annettaisiin 
nykyiseen tapaan valtioneuvoston asetuksel-
la. Asetusta on tarkoitus muuttaa lain muu-
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toksen yhteydessä siten, että kaksi hevosta 
riittäisi muodostamaan yhden kotieläinyksi-
kön. Silloin hevosyrittäjä saisi oikeuden vuo-
silomaan, jos tilalla on vähintään kahdeksan 
hevosta.  
 
Paikallishallintokustannuksiin maksettava 
valtion korvaus 

Lomituksen paikallishallintoon maksetta-
van valtion korvauksen määräytymisperustei-
ta ehdotetaan yksinkertaistettavaksi. Korva-
uksen kokonaismäärän määräytymisperustei-
ta ei enää lueteltaisi laissa nykyiseen tapaan, 
vaan laissa säädettäisiin ainoastaan, että kor-
vauksen tulee olla kohtuullinen. Ehdotuksen 
mukaan Melan tulisi tehdä ehdotus koko-
naismäärän vahvistamisen pohjaksi. Tarkoi-
tus on, että valtion korvaus riittäisi kattamaan 
kustannukset, jotka syntyvät tehokkaasti hoi-
detusta paikallishallinnosta.  
 
 
Lomituskustannuksiin maksettujen ennakko-
jen palautus 

Ehdotuksen mukaan kunnat palauttaisivat 
valtion korvauksena liikaa saamansa määrän 
Melalle eikä enää valtiolle. Mela voisi käyt-
tää saadut varat suoraan uusien valtion kor-
vausten maksamiseen. Samalla valtion kor-
vausta koskevia säännöksiä täsmennettäisiin 
ja selkeytettäisiin.  
 
 
4  Esityksen vaikutukset  

4.1 Taloudelliset vaikutukset 

Palvelusuunnitelma ja maatalouslomittajan 
perehdyttäminen 

Palvelusuunnitelman laatiminen edellyttää 
paikallisyksikön järjestämiä lomituspalveluja 
käytettäessä paikallisyksikön tekemää tila-
käyntiä. Siitä aiheutuvat kustannukset kuulu-
vat paikallisyksikön hallintokustannuksiin. 
Tilakäyntien määrä ei siten nykyisin vaikuta 
hallintokustannuksiin maksettavan valtion 
korvauksen määrään. Ehdotettu muutos, jon-
ka mukaan palvelusuunnitelman laatimisesta 
johtuvista tilakäynneistä aiheutuneet matka-

kustannukset korvataan kustannusperustei-
sesti, lisäisi tilakäyntien toteuttamista ja siitä 
aiheutuvia valtion korvattavia lomituskus-
tannuksia. 

Maatalouslomittajien tilakohtaisen pereh-
dyttämisen lakisääteistäminen merkitsisi li-
säystä lomittajien työaikaan ja lisäisi niin 
ikään valtion korvattavia lomituskustannuk-
sia. 

Palvelusuunnitelmien laatimisen edellyttä-
mistä tilakäynneistä sekä maatalouslomittaji-
en tilakohtaisesta perehdyttämisestä aiheutu-
vien valtion korvattavien kustannusten määrä 
riippuu siitä, missä laajuudessa näitä toimia 
toteutetaan. Valtion talousarvioesityksessä 
vuodelle 2011 on otettu huomioon muutok-
sen aiheuttamana kustannusten lisäyksenä 
yhteensä 1 400 000 euroa momentilla 
33.80.40 (Valtion korvaus maatalousyrittäji-
en lomituspalvelujen kustannuksiin) olevan 
arviomäärärahan mitoituksessa. Tarkoitus on, 
että Mela antaa paikallisyksiköille ohjeet ja 
siirtymäkautena vahvistaa paikallisyksikkö-
kohtaiset suunnitelmat, joilla varmistetaan, 
että muutos toteutetaan siihen tarkoitetun 
määrärahan mahdollistamassa laajuudessa. 
Mainitut toimenpiteet on tarkoitus käynnistää 
asteittain siten, että niitä toteutetaan ensisijai-
sesti pitkälle automatisoiduilla tiloilla ja sel-
laisilla yhden yrittäjän tiloilla, joilla lomittaja 
työskentelee yksin.  

Palvelusuunnitelmat samoin kuin lomittaji-
en perehdyttäminen toisaalta myös lisäisivät 
kustannustehokkuutta ja hillitsisivät valtion 
korvattavien kustannusten nousua. Niiden 
avulla voidaan esimerkiksi parantaa lomitta-
jien työturvallisuutta ja vähentää työtapatur-
mista sekä lomitustyössä sattuvista omai-
suusvahingoista aiheutuvia kustannuksia.  
 
Kotieläinyksikkömäärittely 

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulakiin 
tehtävällä muutoksella ei olisi suoranaisia 
vaikutuksia valtion korvattaviin kustannuk-
siin. Vaikutukset liittyvät suunniteltuun ase-
tuksen muuttamiseen, jolla pienennettäisiin 
kotieläinyksikköön kuuluvien kolmen hevo-
sen määrä kahteen. Tämän johdosta valtion 
korvattavien kustannusten määrä lisääntyisi 
vuositasolla arviolta 1 000 000 eurolla. Kus-
tannusten lisäys johtuu lähinnä siitä, että 



 HE 134/2010 vp  
  

 

8 

vuosilomaan oikeutettujen hevostalousyrittä-
jien määrä lisääntyisi arviolta 200 yrittäjällä. 
Kustannusten lisäys on otettu huomioon val-
tion vuoden 2011 talousarvioesityksessä 
momentilla 33.80.40 olevan arviomäärärahan 
mitoituksessa.  
 
4.2 Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Palvelusuunnitelmien tekeminen ja maata-
louslomittajien perehdyttäminen lisäisivät 
etenkin alkuvaiheessa paikallisyksikköjen 
hallintohenkilöstön työmäärää, mutta toimin-
nan vakiinnuttua työmäärän arvioidaan ta-
soittuvan. Lain muutokseen liittyvä koulut-
taminen ja ohjeistuksen laatiminen sekä pal-
velusuunnitelmien tekemistä ja maatalous-
lomittajien perehdyttämistä koskevien pai-
kallisyksikkökohtaisten suunnitelmien hy-
väksyminen lisäisi puolestaan Melan lomi-
tushallintoon kuuluvan henkilöstön työtä uu-
distuksen alkuvaiheessa.  
 
4.3 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Palvelusuunnitelma on parhaimmillaan 
vuorovaikutuksen väline, joka edistää lomi-
tuksen onnistunutta toteuttamista maatalous-
yrittäjän, lomittajan ja paikallishallinnon nä-
kökulmasta. Palvelusuunnitelma edistäisi 
myös tilojen työturvallisuutta, koska suunni-

telmaan tulisi ehdotuksen mukaan kirjata ti-
lakäynnillä havaitut työsuojelulliset seikat ja 
niitä koskevat paikallisyksikön vaatimukset.  

Maatalouslomittajien perehdyttäminen pa-
rantaisi lomittajien ammattitaitoa ja lomitus-
työn laatua. Sen avulla voitaisiin vähentää 
myös työtapaturmia ja vahinkoja, joille lo-
mittajat ovat alttiita erityisesti joutuessaan 
työskentelemään vieraassa ympäristössä.  

Perehdyttäminen lisäisi lomittajien työ-
aikaa ja vähentäisi vastaavasti osa-aikaista 
työtä, kuten eduskunnan sosiaali- ja terveys-
valiokunta on mietinnössään (StVM 45/2009 
vp) edellyttänyt. 
 
5  Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveys-
ministeriössä yhteistyössä Melan kanssa. Esi-
tys pohjautuu osaltaan maatalouslomituksen 
kehittämismahdollisuuksia selvittäneen työ-
ryhmän ehdotuksiin. Valmistelun yhteydessä 
on kuultu Maa- ja metsätaloustuottajain Kes-
kusliittoa MTK ry:tä, Maatalouslomittajat 
ry:tä sekä Kunnallista työmarkkinalaitosta.  
 
 
6  Riippuvuus muista es i tyksistä  

Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Laki maatalousyrittäjien lomituspal-
velulain muuttamisesta 

2 §. Maatalouden, kotieläintuotannon ja 
maatalousyrityksen määritelmät. Pykälässä 
on määritelty lain soveltamisen kannalta kes-
keisiä käsitteitä. Pykälää ja sen otsikkoa eh-
dotetaan muutettavaksi niin, että käsite karja-
talous korvataan ajanmukaisemmalla käsit-
teellä kotieläintuotanto, joka kuvaa toimin-
nan monipuolisuutta paremmin kuin käsite 
karjatalous.  

3 §. Maatalousyrittäjän määritelmä. Pykä-
lästä ilmenevät ne yleiset edellytykset, jotka 
maatalousyrittäjän tulee täyttää, jotta hän voi 
kuulua laissa tarkoitettujen lomituspalvelujen 
piiriin.  

Asiasisällöltään pykälä vastaa voimassa 
olevan pykälän 1 ja 2 momenttia muutoin 
paitsi että pykälän 2 kohdassa ei enää mainita 
osatyökyvyttömyyseläkettä. Toisin kuin lakia 
säädettäessä, nykyisin pakollinen maatalous-
yrittäjän eläkelain mukainen vakuutus (jäl-
jempänä MYEL-vakuutus) voi olla myös 
henkilöllä, jolle on myönnetty MYEL-vakuu-
tukseen perustuva osatyökyvyttömyyseläke 
tai kuntoutustuki. Kuntoutustukea saavalla 
maatalousyrittäjällä tulee olla voimassa pa-
kollinen MYEL-vakuutus, jos hänen työ-
panoksensa työkyvyttömyydestä huolimatta 
riittää pakolliseen vakuutukseen. Ehdotettu 
2 kohta on kuntoutustuen osalta tarpeellinen 
tilanteissa, joissa maatalousyrittäjän työpanos 
ei riitä pakolliseen vakuutukseen. Säännös 
mahdollistaa sen, että kuntoutustuella oleval-
le maatalousyrittäjälle voidaan myöntää si-
jaisapua voimassa olevan lain 7 §:n 4 mo-
mentin mukaisesti. Viimeksi mainitun sään-
nöksen mukaan kuntoutustukea saavalla 
maatalousyrittäjällä on tietyin edellytyksin 
oikeus sijaisapuun, jos on todennäköistä, että 
hän kykenee myöhemmin jatkamaan työs-
kentelyään maatalousyrittäjänä. 

Voimassa olevan pykälän 3 momentissa 
maatalousyrittäjä-käsitteen ulkopuolelle on 
suljettu maatalouden harjoittaja, jolle makse-
taan työttömyyspäivärahaa tai työmarkkina-
tukea tai jolle tällaista etuutta ei makseta nii-

tä koskevissa säädöksissä olevien karenssi-
säännösten vuoksi. Säännöksessä on viittauk-
set työttömyysturvalailla (1290/2002) kumot-
tuihin säädöksiin, minkä vuoksi sääntelyä on 
tarpeen ajanmukaistaa. Maatalousyrittäjä-
käsitteen selkeyttämiseksi ehdotetaan, että 
nykyistä 3 §:n 3 momenttia vastaava säännös 
ajanmukaistettuna siirretään ehdotetun lain 
4 §:n 2 momenttiin, jossa säädetään päätoi-
misuudesta vuosiloman saannin edellytykse-
nä.  

4 §. Vuosilomaan oikeutettu maatalousyrit-
täjä. Voimassa olevan pykälän 1 momentin 
mukaan oikeus vuosilomaan on päätoimisella 
karjatalouden harjoittajalla. Karjatalouden tu-
lee käsittää vähintään neljä kotieläinyksik-
köä. Päätoimisuus määritellään tarkemmin 
maatalousyrittäjien lomituspalveluasetuksen 
2 §:ssä ja kotieläinyksiköt asetuksen 1 §:ssä.  

Nykyinen sääntely ei teknisesti vastaa pe-
rustuslain vaatimuksia. Tämän vuoksi pykä-
lään on tarpeen sisällyttää keskeiset perus-
teet, joilla päätoimisuus ja kotieläinyksiköt 
määritellään, sekä yksilöidyt valtuutukset 
säätää näistä määrittelyistä tarkemmin val-
tioneuvoston asetuksella. Selvyyden vuoksi 
nykyinen 1 momentti jaettaisiin kahtia. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin vuosi-
lomaoikeuden edellytyksenä olevasta koti-
eläinyksikkörajasta, joka säilyisi neljänä. Li-
säksi säädettäisiin kotieläinyksikköjen mää-
rittelyn perusteista ja sitä koskevasta asetuk-
senantovaltuutuksesta.  

Eläinyksikkömäärittelyn tarkoituksena on 
kuvata eri eläinlajien aiheuttamaa työmäärää 
ja saattaa siten eri eläinlajeja pitävät maata-
lousyrittäjät keskenään yhdenvertaiseen ase-
maan. Tarkoitus on, että maatalousyrittäjien 
lomituspalveluasetuksen 1 §:ää muutetaan 
samalla siten, että yhden kotieläinyksikön 
muodostaisi nykyisin vaadittavan kolmen 
hevosen sijasta kaksi hevosta. Nykyisin he-
vostilalla toimiva maatalousyrittäjä voi saada 
vuosilomaa vain, jos tilalla on vähintään 12 
hevosta, koska vuosiloman saanti edellyttää 
vähintään neljän kotieläinyksikön olemassa-
oloa.  

Hevostalous on muuttunut merkittävästi 
viime vuosikymmenien aikana. Nykyinen 
kotieläinyksikkömäärittely on pääosin peräi-



 HE 134/2010 vp  
  

 

10 

sin ajalta, jolloin hevosia käytettiin enim-
mäkseen maa- ja metsätaloustöissä työjuhti-
na. Nykyisten ravi- ja ratsastuskäytössä ole-
vien hevosten hoito on huomattavasti vaati-
vampaa ja työvaltaisempaa kuin työhevosten 
hoito. Hevosten hoitotyö on myös muuttunut 
entistä sitovammaksi, eikä työtehtäviä ole 
juurikaan mahdollista automatisoida. Koti-
eläinyksikköjen määrittelyn tarkistaminen 
hevosten osalta perustuu Maatalousyrittäjien 
lomituspalvelujen kehittämismahdollisuuksia 
selvittäneen työryhmän ehdotukseen numero 
2. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin nykyi-
seen tapaan päätoimisuus vuosilomaoikeuden 
edellytykseksi. Tarkemmat säännökset pää-
toimisuudesta sisältyvät nykyisin maatalous-
yrittäjien lomituspalveluasetuksen 2 §:ään. 
Ehdotettu säännös sisältäisi päätoimisuuden 
määrittelyn perusteet sekä valtuutuksen sää-
tää asiasta tarkemmin asetuksella. Päätoimi-
suuden perusteet sekä laissa että asetuksessa 
säilyisivät pääosin ennallaan. Kuten edellä 
3 §:n kohdalla on todettu, päätoimisena ei 
kuitenkaan pidettäisi maatalousyrittäjää, joka 
saa työttömyysetuuksia tai jolle tällaista 
etuutta ei makseta työttömyysturvalaissa ole-
vien karenssisäännösten vuoksi.  

Voimassa olevan lain 4 §:n 2 momenttia 
vastaava säännös sisällytettäisiin ehdotetun 
pykälän 3 momentiksi. Säännös säilyisi 
1 kohdassa olevaa pykäläviittausta lukuun ot-
tamatta entisellään.  

7 b §. Sijaisapu sairaan lapsen hoitoa var-
ten. Pykälän 1 kohta olisi yhdenmukainen 
voimassa olevan lain 7 b §:n 1 kohdan kans-
sa.  

Pykälän 2 kohdan perusteella annettaisiin 
sijaisapua nykyiseen tapaan, jos maatalous-
yrittäjä osallistuu alle 16-vuotiaan sairaan tai 
vammaisen lapsensa hoitoon tai kuntoutuk-
seen siten, että hänelle maksetaan erityishoi-
torahaa. Voimassa olevan säännöksen sana-
tarkka soveltaminen johtaisi siihen, että si-
jaisapua ei voisi saada, jos kyse on lapsen 
kotona tapahtuvasta hoidosta. Käytännössä 
sijaisapua voi tällaisissakin tapauksissa saada 
voimassa olevan lain 7 f §:n 5 kohdan perus-
teella, jonka mukaan maatalousyrittäjällä on 
oikeus sijaisapuun ”muun edellä tässä luvus-
sa mainittuihin syihin rinnastettavan syyn pe-
rusteella”. 

Erityishoitorahasta säädetään voimassa 
olevan sairausvakuutuslain (1224/2004) 
10 luvussa. Ehdotettu säännös poikkeaisi 
voimassa olevasta säännöksestä siten, että 
siinä ei mainittaisi lapsen ikärajaa eikä mui-
takaan erityishoitorahan saannin edellytyksiä. 
Samalla viittaus kumottuun sairausvakuutus-
lakiin (364/1963) ajanmukaistettaisiin.  

7 c §. Sijaisapu raskautta, synnytystä sekä 
lapsen ja ottolapsen hoitoa varten. Pykälä 
vastaisi pääasialliselta sisällöltään voimassa 
olevan lain 7 c §:ää ja sen soveltamiskäytän-
töä, mutta olisi kirjoitusasultaan nykyistä yk-
sinkertaisempi ja täsmällisempi. Ehdotettu 
säännös olisi lisäksi sopusoinnussa voimassa 
olevan sairausvakuutuslain kanssa siten, että 
oikeus sijaisapuun olisi kytketty sairausva-
kuutuslain 9 luvussa säädettyjen etuuksien 
saantiin.   

Pykälän 1 kohdassa säädettäisiin oikeudes-
ta sijaisapuun äitiys-, isyys- ja vanhempain-
rahakaudella ja 2 kohdassa siltä ajalta, jolloin 
maatalousyrittäjällä on oikeus ottovanhem-
man vanhempain- ja isyysrahaan. Pykälän 
2 kohta poikkeaisi voimassa olevasta sään-
nöksestä siten, että siinä mainitaan ottovan-
hemman vanhempainrahan lisäksi ottovan-
hemman isyysraha mutta ei lapsen ikärajaa, 
joka on nykyisin kuusi vuotta. Oikeus otto-
vanhemman vanhempainrahaan ja ottovan-
hemman isyysrahaan on vakuutetulla, joka 
on ottanut hoitoonsa alle seitsemänvuotiaan 
lapsen.  

7 e §. Sijaisapu aikuiskoulutusta varten. 
Pykälän 2 momentissa viitataan maatalous-
yrittäjien opintorahasta annettuun valtioneu-
voston päätökseen (408/1997), joka on ku-
mottu. Sen vuoksi säännöksessä oleva viitta-
us muutettaisiin koskemaan voimassa olevaa 
lakia. Nykyisin maatalousyrittäjien opintora-
haa myönnetään maa- ja puutarhatalouden 
kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 
6 §:ssä tarkoitettuna muuna kansallisena tu-
kena siten kuin maatalousyrittäjien opintora-
hasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa 
(247/2010) säädetään.  

8 §. Lomituspäivän kesto. Pykälän 1 mo-
mentti sisältää teknisen muutoksen, jossa kä-
site karjamäärä korvataan käsitteellä koti-
eläintuotantoon kuuluvien kotieläinten mää-
rä. Muutoin säännös vastaa voimassa olevan 
lain 8 §:ää. 
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Voimassa olevassa laissa oleva asetuksen 
antovaltuutus sisällytettäisiin selkeyden 
vuoksi pykälän 2 momenttiin. Tarkempia 
säännöksiä lomituspäivän keston määrittelys-
tä on annettu maatalousyrittäjien lomituspal-
veluasetuksen 3—5 §:ssä, joita ei ole tarkoi-
tus muuttaa tässä yhteydessä. 

8 a §. Palvelusuunnitelma. Pykälä on uusi. 
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin paikal-
lisyksikön velvollisuudesta laatia palvelu-
suunnitelma vuosilomaan oikeutetun maata-
lousyrittäjän lomituspalvelujen toteuttamista 
varten. Palvelusuunnitelma olisi tilakohtai-
nen ja paikallisyksikkö laatisi sen yhteistyös-
sä maatalousyrittäjän kanssa. Suunnitelma 
voitaisiin tarvittaessa laatia myös kasvinvilje-
lyä harjoittavien yrittäjien tilaa varten. Pai-
kallisyksikön järjestämiä palveluja käytettä-
essä suunnitelma laadittaisiin tilakäynnin yh-
teydessä.  

Palvelusuunnitelman tarkoituksena on edis-
tää lomituksen onnistunutta toteuttamista 
maatalousyrittäjän, lomittajan ja paikallishal-
linnon näkökulmasta. Suunnitelman on tar-
koitus toimia myös tilaa koskevana tietopa-
kettina, josta esimerkiksi tilalle osoitettavat 
lomittajat saavat helposti tärkeimmät työssä 
tarvittavat tiedot. 

Suunnitelmaan kirjattaisiin tietyt perustie-
dot siitä riippumatta, käytetäänkö tilalla pai-
kallisyksikön järjestämiä palveluja vai järjes-
tetäänkö palvelut itse. Perustiedot luetellaan 
pykälän 2 momentissa. Sen mukaan palvelu-
suunnitelmaan merkittäisiin kuvaus maatalo-
usyrityksessä harjoitettavasta maataloudesta, 
kotieläinten määrä ja laatu sekä niiden hoi-
toon käytettävät työmenetelmät, kotieläinten 
päivittäiset hoitotyöt ja maatalousyrityksen 
hoitoon kuuluvat muut välttämättömät tehtä-
vät. Edellä mainitut tiedot ovat tarpeen ko-
konaiskuvan saamiseksi tilasta ja siellä suori-
tettavista lomitustehtävistä. Suunnitelmaan 
merkittäisiin myös arvio kotieläinten hoito-
töiden ja muiden välttämättömien tehtävien 
vaatimasta päivittäisestä kokonaistyöajasta, 
tieto yrityksessä vakituisesti työskentelevistä 
henkilöistä, maatalousyrittäjien tehtäväosuu-
det yrityksen hoitoon kuuluvista välttämät-
tömistä tehtävistä sekä arvio yrittäjien lomi-
tuspäivän kestosta. Näitä tietoja ja arvioita 
tarvitaan määriteltäessä lomituspalvelujen 
päivittäisiä tuntimääriä. Palvelusuunnitel-

maan merkittyjen arvioiden on tarkoitus olla 
suuntaa antavia eikä niillä olisi sitovaa vaiku-
tusta päätettäessä lomituspalvelujen myön-
tämisestä. 

Paikallisyksikön järjestämiä palveluja käyt-
tävien tilojen palvelusuunnitelmiin tulisi 
merkitä lisäksi pykälän 3 momentissa maini-
tut tiedot. Paikallisyksikön hallintohenkilös-
tön on tärkeää tutustua tilan olosuhteisiin ti-
lakäyntien avulla. Sillä tavalla saadaan tilan 
olosuhteista kokonaiskuva, jonka perusteella 
lomituspalvelut voidaan järjestää mahdolli-
simman tarkoituksenmukaisesti. Tilakäyntejä 
koskevat tiedot tulisi merkitä palvelusuunni-
telmaan. Suunnitelmassa pitäisi myös arvioi-
da tilan lomitustöiden edellyttämä osaamis-
tarve, jotta tilalle ohjautuisi sellaisia lomitta-
jia, joiden osaamistaso on sopiva tilan tarpei-
siin nähden. Lomittajan maatalousyrityskoh-
taisesta perehdytyksestä säädettäisiin ehdote-
tun lain 16 a §:ssä. Palvelusuunnitelmaan kir-
jattaisiin, miten perehdytystä mahdollisesti 
toteutettaisiin tilalla. Lomituspalvelujen tila-
kohtaista palvelukokonaisuutta voisi kuvata 
muun muassa tieto siitä, missä määrin tilan 
yrittäjien on mahdollista pitää vuosilomia 
samanaikaisesti. 

Lomituspalvelujen tilakohtaisina kehittä-
mistarpeina voitaisiin kirjata esimerkiksi 
maatalousyrittäjien suunnitelmat tilan toi-
minnan kehittämisestä sekä heidän siihen liit-
tyvät toivomuksensa tulevista lomitusjärjes-
telyistä. Palvelusuunnitelmaan on tärkeää 
kirjata myös sellaiset tilan olosuhteita koske-
vat seikat, joilla on merkitystä lomittajien 
työsuojelun kannalta, sillä havaittujen epä-
kohtien yksilöinti helpottaa niiden korjaamis-
ta. Luettelo palvelusuunnitelmaan merkittä-
vistä tiedoista ei ole tyhjentävä, vaan suunni-
telma voi tarpeen mukaan sisältää muitakin 
tietoja.  

Pykälän 4 momentin mukaan palvelusuun-
nitelma olisi tarkistettava, jos palveluntar-
peessa tai olosuhteissa tapahtuu muutoksia. 
Aloite tarkistamiseen voi tulla paikallisyksi-
költä tai maatalousyrittäjältä. Paikallisyksi-
kön järjestämiä palveluja käyttävän tilan pal-
velusuunnitelma tarkistettaisiin aina vähin-
tään joka kolmas vuosi tehtävän tilakäynnin 
yhteydessä. Tilakäyntiä ei voida tehdä ilman 
tilalla toimivien yrittäjien myötävaikutusta. 
Paikallisyksikkö on kuitenkin palvelukses-
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saan olevien lomittajien työnantajana vas-
tuussa heidän työturvallisuudestaan. Jos tilal-
le ei voida tehdä tilakäyntejä yrittäjien vas-
tustuksen vuoksi eikä tilalle sen vuoksi voida 
lähettää paikallisyksikön palveluksessa ole-
via lomittajia, yrittäjillä on mahdollisuus siir-
tyä käyttämään itse järjestettyä lomitusta.  

Palvelusuunnitelmaa koskeva ehdotus pe-
rustuu Maatalousyrittäjien lomituspalvelujen 
kehittämismahdollisuuksia selvittäneen työ-
ryhmän ehdotukseen numero 21. Vastaava 
säännös on turkistuottajien lomituspalveluis-
ta annetun lain 15 §:ssä.  

11 §. Päätöksenteko. Voimassa olevan lain 
11 §:n mukaan palvelujen käyttäjien oikeuk-
sia ja velvollisuuksia koskevat hallintopää-
tökset pykälässä luetelluista asioista tekee 
paikallisyksikön vastuuhenkilö. Pykälä ot-
sikkoineen ehdotetaan yhdenmukaistettavak-
si turkistuottajan lomituspalveluista annetun 
lain 18 §:n kanssa siten, että päätöksentekijää 
ei erikseen nimettäisi, vaan päätöksenteko 
kuuluisi paikallisyksikölle. Jos kyseessä on 
kunnan ylläpitämä paikallisyksikkö, sillä tu-
lisi edelleen olla päätöksen tekemistä varten 
ainakin yksi virkasuhteinen vastuuhenkilö. 
Jos Mela alkaa jossakin vaiheessa tai joilla-
kin alueilla hoitaa paikallisyksikön tehtäviä, 
se käyttää päätösvaltaa sen mukaan kuin asi-
asta säädetään Melaa koskevissa säädöksissä. 

Samassa yhteydessä säännökseen lisättäi-
siin päätöksen tiedoksiantoa koskeva menet-
telysäännös, jota vastaava säännös on voi-
massa olevan 42 §:n 2 momentissa. Hallinto-
lain 59 §:n mukaan tavallinen tiedoksianto 
toimitetaan kirjeellä vastaanottajalle. Hallin-
tolain 60 §:n mukaan tiedoksianto tulee toi-
mittaa todisteellisesti, jos se koskee velvoit-
tavaa päätöstä, jonka tiedoksisaannista alkaa 
kulua muutoksenhakuaika tai muu vastaanot-
tajan oikeuteen vaikuttava määräaika. Hallin-
tolain perustelujen (HE 72/2002) mukaan 
velvoittavia ovat kaikki sellaiset päätökset, 
joissa asetetaan toiminnallinen velvoite, ku-
ten maksuvelvoite.  

Paikallisyksiköt antavat muun ohessa usei-
ta tuhansia sijaisapumaksupäätöksiä tiedoksi 
vuosittain. Päätösten todisteellinen tiedok-
sianto merkitsisi paikallishallinnon työmää-
rän ja hallintokustannusten lisääntymistä ja 
käsittelyn hidastumista. Sen vuoksi on perus-
teltua, että myös velvoittavat päätökset voi-

taisiin jatkossakin lähettää postitse kirjeellä 
vastaanottajalle.  

14 §. Paikallisyksikön velvollisuus antaa 
lomituspalveluja. Pykälän 2 momenttiin eh-
dotetaan tehtävän tekninen muutos, jossa kä-
site karjanhoito korvataan käsitteellä koti-
eläintuotantoon kuuluvien kotieläinten hoito. 

15 §. Lomituspalvelujen järjestämistavat. 
Voimassa olevan lain 15 §:n 2 momentissa 
säädetään paikallisyksikön palveluksessa 
olevien lomittajien määrästä ja jakautumises-
ta kuukausi- ja tuntipalkkaisiin lomittajiin. 
Säännös on ajalta, jolloin lomituksen päivä-
kohtainen kustannus oli keskimäärin sitä 
korkeampi mitä enemmän lomitettavista työ-
päivistä teetettiin kuukausipalkkaisilla lomit-
tajilla. Sen vuoksi lakiin otettiin valtuutus-
säännös siitä, että asetuksella säädetään tar-
kemmin kuukausipalkkaisten lomittajien 
enimmäismäärästä.  

Nykyisin säännös on menettänyt merkityk-
sensä, koska tuntipalkkaisia lomittajia kos-
kevat määräykset kunnallisessa yleisessä vir-
ka- ja työehtosopimuksessa ovat muuttuneet. 
Tuntipalkkaisiin maatalouslomittajiin luetaan 
ainoastaan sellainen lomittaja, joka työsken-
telee oman tai puolisonsa lähiomaisen tilalla, 
sekä lomittaja, jonka palvelussuhde kestää 
enintään 12 kalenteripäivää. Tämän johdosta 
pykälän 2 momentista ehdotetaan poistetta-
vaksi jako kuukausi- ja tuntipalkkaisiin lo-
mittajiin sekä kyseinen valtuutussäännös. 
Tarkoitus on kumota maatalousyrittäjien lo-
mituspalveluasetuksen 6 §, jossa säädetään 
kuukausipalkkaisten lomittajien määrän ra-
joituksista. 

16 §. Lomitustehtävien laajuus. Pykälä vas-
taa pääosin voimassa olevan lain 16 §:n 
1 momenttia kuitenkin siten täsmennettynä, 
että maatalouslomittajan tulisi huolehtia 
säännöksessä mainituista välttämättömistä 
tehtävistä vain siltä osin, kuin tehtävät kuu-
luvat vuosilomalla olevan tai sijaisapua saa-
van maatalousyrittäjän tehtäväosuuteen. Eh-
dotettu täsmennys vastaa nykyistä käytäntöä. 
Samalla käsite karjatalous korvattaisiin käsit-
teellä kotieläintuotanto.  

Lomitustehtäviä ei voida maatalousyritys-
ten tuotanto- ja työmenetelmien erilaisuus 
huomioiden määritellä lain tasolla nykyistä 
yksityiskohtaisemmin, mutta toiminnan eri-
koistuminen on otettava huomioon lomittajan 
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työtehtäviä käytännössä määriteltäessä. Esi-
merkiksi hevostalousyrityksessä lomittajan 
työtehtäviin kuuluisi hevosten päivittäinen 
hoito ja ruokinta sekä hevosten vienti ulkoi-
lutarhaan tai laitumelle. Sitä vastoin koti-
eläintuotantoon kuuluvina välttämättöminä 
tehtävinä ei voitaisi pitää hevosten valmen-
nusta, kengittämistä, ratsastustuntien pitämis-
tä taikka kouluttamista.  

Ehdotetun 8 a §:n palvelusuunnitelman laa-
timisen ja tarkistamisen yhteydessä paikal-
lisyksikkö ja maatalousyrittäjä käyvät yhdes-
sä läpi maatalousyrityksen hoitoon kuuluvia 
välttämättömiä tehtäviä. Käytännössä lomi-
tustehtävät voivat poiketa toisistaan vuosilo-
malomituksissa ja sijaisapulomituksissa, 
etenkin ennakoimattomissa sijaisapulomituk-
sissa. Vuosilomalomituksissa lähtökohtana 
ovat kotieläinten päivittäiset hoitotyöt, kun 
taas sijaisapulomituksissa lomitustehtävien 
laajuus on enemmän riippuvainen sijaisapu-
ajankohdasta ja ajankohdan mukaisista vält-
tämättömistä tehtävistä.  

Voimassa olevan lain 16 §:n 2 ja 3 momen-
tin säännöksiä vastaavat säännökset maksul-
lisesta lomittaja-avusta sisällytettäisiin ehdo-
tetun lain 16 b §:ään.  

16 a §. Lomittajien maatalousyrityskohtai-
nen perehdytys. Maatalousyrittäjien lomitus-
palveluasetuksen 9 §:ssä säädetään paikal-
lisyksikön järjestämiä lomituspalveluja käyt-
tävän maatalousyrittäjän velvollisuudesta 
opastaa lomittajaa lomitukseen kuuluvien 
tehtävien suorittamisessa. Opastus on luon-
teeltaan lyhyt tilannekartoitus, joka tapahtuu 
juuri ennen lomitusta.  

Ehdotetun pykälän mukaisessa toiminnassa 
on kysymys pitempikestoisesta lomittajan pe-
rehdyttämisestä, jossa paikallisyksikön jär-
jestämiä lomituspalveluja käyttävä maatalo-
usyrittäjä neuvoisi lomittajaa omaksumaan ti-
lan työtehtävien ja laitteiden hallinnan. Tar-
koitus on, että maatalousyrittäjät voisivat pe-
rehdyttää yrityksessään niitä lomittajia, jotka 
pääasiassa tulisivat työskentelemään kysei-
sellä tilalla. Maatalousyrityskohtainen pereh-
dytys on tarpeen etenkin pitkälle automati-
soiduilla tiloilla sekä sellaisilla tiloilla, joilla 
lomittaja työskentelee yksin.  

Tavoitteena on vahvistaa lomitustyön laa-
tua. Luotettavat ja laadukkaat lomituspalve-
lut ovat erityisen tärkeitä silloin, kun maata-

lousyrityksessä toimivat maatalousyrittäjät 
ovat samanaikaisesti vuosilomalla tai kun 
yrityksessä on vain yksi maatalousyrittäjä.  

Ehdotus perustuu Maatalousyrittäjien lomi-
tuspalvelujen kehittämismahdollisuuksia sel-
vittäneen työryhmän ehdotukseen numero 
18. Lisäksi eduskunnassa muun muassa sosi-
aali- ja terveysvaliokunta on todennut, että 
lomittajien ammattitaitoa ja osaamista tulisi 
vahvistaa työnohjauksella ja täydennyskoulu-
tuksella sekä vähentää lomittajien osa-
aikaista työtä.  

16 b §. Maksullinen lomittaja-apu. Pykälä 
sisältäisi voimassa olevan lain 16 §:n 2 ja 
3 momentissa olevia säännöksiä vastaavat 
säännökset maksullisesta lomittaja-avusta. 
Pykälän 1 momentti koskee niin kutsuttua tu-
ettua maksullista lomittaja-apua, jota voidaan 
järjestää vain vuosilomaan oikeutetulle maa-
talousyrittäjälle ja enintään 120 tuntia kalen-
terivuodessa. Toisin kuin vuosilomaan ja si-
jaisapuun, tuettuun maksulliseen lomittaja-
apuun ei ole oikeutta, vaan sitä järjestetään 
vain, jos saatavilla on lomittajatyövoimaa, 
joka ei ole sidottu vuosiloma- tai sijaisapu-
lomituksiin. Maksullinen lomittaja-apu edes-
auttaa osaltaan ammattitaitoisen lomittaja-
henkilöstön säilymistä ja heidän täysaikaista 
työllistymistään. Säännöksessä ei rajoitettaisi 
sitä, millaisiin tehtäviin maksullista lomitta-
ja-apua voidaan käyttää. Tarkoitus on, että 
asiasta sovitaan paikallisyksikön ja maata-
lousyrittäjän kanssa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin paikal-
lisyksikön mahdollisuudesta myydä lomitta-
jien työpanosta täyden korvauksen periaat-
teella myös muille kuin maatalousyrittäjille 
edellyttäen, ettei tämä vaaranna muiden lais-
sa tarkoitettujen lomituspalvelujen järjestä-
mistä.  

24 §. Maatalousyrittäjän velvollisuus jär-
jestää itse lomituksensa. Pykälän 2 moment-
tiin ehdotetaan tehtäväksi edellä ehdotetun 
16 §:n ja ehdotetun uuden 16 b §:n johdosta 
tekninen korjaus viittaussäännökseen. 

28 §. Maksullisesta lomittaja-avusta perit-
tävät maksut. Pykälään ehdotetaan tehtäväksi 
edellä ehdotetun 16 §:n ja ehdotetun uuden 
16 b §:n johdosta tekniset korjaukset viittaus-
säännöksiin. 

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopi-
mus ei enää sisällä kokemuslisiä. Nykyisin 
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työkokemus vaikuttaa siten, että lomittajan 
henkilökohtaisen lisän tulee olla vähintään 
5 prosenttia tehtäväkohtaisesta palkasta, kun 
lomittajalla on työkokemusta vähintään 
5 vuotta, ja 10 prosenttia, kun työkokemusta 
on vähintään 10 vuotta. Tämän johdosta py-
kälän 1 momenttia ehdotetaan tarkistettavaksi 
niin, että säännöksessä tarkoitettu tuntimaksu 
vastaa lomittajan vähimmäisperuspalkkaa 
tunnilta lisättynä viidellä prosentilla.  

29 §. Perusteettomasti annetun palvelun 
korvaaminen ja perusteettomasti maksetun 
korvauksen palauttaminen. Pykälän otsikko 
ehdotetaan kirjoitettavaksi nykyistä yksinker-
taisempaan muotoon. 

Pykälän 1 momentti sisältäisi voimassa 
olevan lain 29 §:n 1 momentista ilmenevän 
pääsäännön, jonka mukaan palvelun saaja on 
velvollinen korvaamaan perusteettomasti 
saamastaan palvelusta aiheutuneet kustan-
nukset. Korvaus kattaisi kuitenkin palvelusta 
aiheutuvat todelliset kustannukset eikä sitä 
enää sidottaisi maksullisesta lomittaja-avusta 
perittävään korvauksen määrään kuten ny-
kyisin.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin yhden-
mukaisesti voimassa olevan lain vastaavan 
säännöksen kanssa, että itse järjestetystä lo-
mituksesta perusteettomasti saatu korvaus on 
maksettava takaisin. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 
3 momentti, joka sisältää vastaavanlaisen 
kohtuullistamissäännöksen, jollainen on esi-
merkiksi turkistuottajan lomituspalveluista 
annetun lain 8 §:ssä sekä lukuisissa muissa-
kin erilaisia etuuksia koskevissa säädöksissä. 
Takaisinperinnästä voitaisiin luopua kohtuul-
lisuusperusteella, jos virhe ei ole johtunut 
asiakkaan tai hänen edustajansa vilpillisestä 
menettelystä. Vähäisen rahamäärän takaisin-
perinnästä voitaisiin luopua riippumatta siitä, 
mistä syystä virhe on tapahtunut. Ehdotettu 
säännös merkitsee poikkeusta pykälän 1 ja 
2 momenteista ilmenevistä pääsäännöistä, jo-
ten sitä on tarkoitus tulkita suppeasti. Asiasta 
päättää ensivaiheessa paikallisyksikkö ehdo-
tetun lain 11 §:n mukaisesti. Paikallisyksikön 
päätökseen voidaan hakea oikaisua Melalta 
ja Melan päätöksestä voidaan valittaa hallin-
to-oikeuteen. 

Ehdotettu pykälä on yhteydessä ehdotetun 
lain 40 a §:n 2 momentin säännökseen, joka 

koskee kunnan velvollisuutta palauttaa perus-
teetta saamansa valtion korvaus siinä tapauk-
sessa, että kunta on antanut palvelua tai mak-
sanut korvausta itse järjestetystä lomituksesta 
lain vastaisesti.  

30 §. Viivästyskorko sekä maksuvelvoitteen 
täytäntöönpano. Pykälän otsikko ehdotetaan 
kirjoitettavaksi nykyistä yksinkertaisempaan 
muotoon. Voimassa olevan lain 30 § sisältää 
viittauksen korkolain (633/1982) kumottuun 
säännökseen ja kumottuun lakiin verojen ja 
maksujen perimisestä ulosottotoimin 
(367/1961). Pykälä ehdotetaan viittausten 
osalta ajanmukaistettavaksi ja muutoin kirjoi-
tettavaksi nykyistä selkeämmäksi.  

32 §. Paikallishallintokustannukset. Voi-
massa olevan lain 32 §:ssä säädetään paikal-
lishallintokustannuksiin maksettavan valtion 
korvauksen maksamisesta, korvauksen koko-
naismäärän vahvistamisesta sekä perusteista, 
joiden mukaan kokonaismäärä vahvistetaan. 
Paikallishallintokustannuksia ei ole yksilöity 
laissa, mutta voimassa olevan lain säätämi-
seen johtaneen hallituksen esityksen peruste-
lujen (HE 190/1996) mukaan paikallishallin-
tokustannuksilla tarkoitetaan lähinnä seuraa-
via lomitustoiminnan hoitoon liittyviä kus-
tannuseriä, joiden arvioidaan aiheutuvan: 

― vastuuhenkilön, johtavien lomittajien 
sekä tarvittavan toimistohenkilöstön palkka-
uksesta ja ammatillisesta täydennyskoulutuk-
sesta, 

― toimistotarvikkeiden, kaluston ja laittei-
den ja muun käyttöomaisuuden hankinnasta 
sekä käyttöomaisuuden vuokrauksesta, kor-
jauksesta ja huollosta, 

― painatuksesta, monistuksesta, tekstinkä-
sittelystä, kirjanpidosta, palkanlaskennasta ja 
muiden toimistopalvelujen hankinnasta, 

― postituksesta, puhelimen käytöstä ja 
muusta tiedon välityksestä, 

― toimitilan vuokrasta, sähköstä ja kiin-
teistön käytöstä ja huollosta, sekä 

― muista vastaavista toiminnoista tai han-
kinnoista, jollei näitä kustannuksia ole kat-
sottava 35 §:ssä tarkoitetuiksi kustannuspe-
rusteisesti korvattaviksi lomituskustannuk-
siksi.  

Valtion korvauksen kokonaismäärän vah-
vistaa valtioneuvosto sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön esityksestä vuosittain syyskuun 
loppuun mennessä. Voimassa olevan lain 
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32 §:n 2 momentin säännös korvauksen tason 
määräytymisperusteista on ollut vaikeasti so-
vellettavissa, mihin muun muassa valtionta-
louden tarkastusvirasto on tarkastuskerto-
muksessaan 12/2001 kiinnittänyt huomiota. 
Korvauksen tasosta päätettäessä pitää ottaa 
huomioon säännöksen edellyttämät kolme 
muuttujaa, jotka ovat: lomitustoiminnan vo-
lyymi, yleinen kustannustason muutos sekä 
keskimääräiset hallintokustannukset. Yleisen 
kustannustason muutoksen osalta säännök-
sessä viitataan kuntien valtionosuuslakiin 
(1147/1996), joka on kumottu kunnan perus-
palvelujen valtionosuudesta annetulla lailla 
(1704/2009).  

Yleisperusteluista (kohta 2.2.3) ilmenevien 
syiden johdosta säännös ehdotetaan yksinker-
taistettavaksi. Ehdotetun pykälän 1 momentti 
vastaisi asiallisesti muutoin pääosin voimassa 
olevan lain 32 §:n 1 ja 2 momenttia, mutta se 
ei sisällä korvauksen määräytymisperusteita, 
vaan säännöksen mukaan korvauksen tulisi 
olla kohtuullinen. Korvaus olisi edelleen las-
kennallinen, mikä merkitsee, että sen käytös-
tä ei tehdä tilitystä valtiolle. Tarkoitus on, et-
tä korvauksen mitoituksessa edelleen pyri-
tään siihen, että se kattaa tarpeelliset kustan-
nukset tehokkaasti hoidetusta hallinnosta. 
Melan esitys olisi pohjana määrärahan vah-
vistamiselle, kuten se on käytännössä ollut 
tähänkin asti. Tämä on perusteltua, koska 
Melalla on paras tietopohja määrärahan tar-
peen arvioimiseksi. Ehdotettu säännös on 
yhdenmukainen turkistuottajan lomituspalve-
luista annetun lain 24 §:n 1 momentin kans-
sa. 

Lisäksi pykälän 2 momenttiin ehdotetaan 
otettavaksi korvauksen maksamista ja mak-
samisajankohtia koskeva asetuksenantoval-
tuus. Tarkempia säännöksiä korvauksen 
maksamisesta ja maksamisajankohdista on 
annettu maatalousyrittäjien lomituspalvelu-
asetuksen 18 §:ssä, jota ei ole tarkoitus muut-
taa.  

35 §. Valtion korvaukseen oikeuttavat lomi-
tuskustannukset. Pykälän 2 momentissa lue-
tellaan sellaiset lomituspalvelujen järjestämi-
sestä aiheutuvat, toiminnan asianmukaisen 
hoitamisen kannalta tarpeellisina pidettävät 
kustannukset, jotka oikeuttavat valtion kor-
vaukseen. Sellaisia ovat pykälän 1 kohdasta 
ilmenevät maatalouslomittajien palkkauskus-

tannukset, 2 kohdan mukaiset lomittajan täy-
dennyskoulutuskustannukset, 2 a kohdan 
mukaiset oppisopimuskoulutuksesta aiheutu-
neet kustannukset, 3 kohdan mukaiset osto-
palvelukustannukset, 4 kohdan mukaiset itse 
järjestetystä lomituksesta maksettavat korva-
ukset, 5 kohdan mukaiset vahingonkorvauk-
set sekä 6 kohdan mukaiset muut lain mu-
kaisten palvelujen järjestämisestä aiheutuvat 
kohtuulliset kustannukset. Pykälän 2 mo-
menttiin ehdotetaan lisättäväksi uudet 2 b ja 
2 c kohdat. 

Momentin 2 b kohtaan ehdotetaan lisättä-
väksi säännös, jonka mukaan valtion korva-
ukseen oikeuttaisivat ehdotetussa 8 a §:ssä 
tarkoitetun palvelusuunnitelman laatimisesta 
ja tarkistamisesta aiheutuneet matkakustan-
nukset. Palvelusuunnitelman laatiminen edel-
lyttää tilakäyntiä ainakin, jos suunnitelma 
tehdään tilalla, jolla käytetään paikallisyksi-
kön järjestämiä palveluja. Tilakäynnin tekisi 
käytännössä useimmiten paikallisyksikön 
johtava lomittaja, joka kuuluu hallintohenki-
löstöön, mutta voi tarvittaessa tehdä myös 
lomitustyötä. Palvelusuunnitelman tekemi-
sestä aiheutuvat kustannukset matkakustan-
nuksia lukuun ottamatta kuuluisivat paikal-
lisyksikön hallintokustannuksiin, joihin mak-
setaan laskennallisin perustein määräytyvä 
valtion korvaus. Tilakäyntien lisäämiseksi on 
perusteltua, että niistä paikallisyksikölle ai-
heutuneet matkakustannukset korvataan 
poikkeuksellisesti kustannusperusteisesti 
osana lomituskustannuksia. Tilakäyntien li-
sääminen on tarpeellista, sillä niiden yhtey-
dessä laaditut palvelusuunnitelmat lisäävät 
kustannustehokkuutta. Tilakäyntien ja palve-
lusuunnitelmien avulla voidaan esimerkiksi 
parantaa lomittajien työturvallisuutta ja vä-
hentää työtapaturmista ja lomitustyössä sat-
tuvista omaisuusvahingoista aiheutuvia kus-
tannuksia. Tarkoitus on, että Mela antaa tar-
kemmat ohjeet palvelusuunnitelmien tekemi-
sestä ja siihen liittyvien tilakäyntien toteut-
tamisesta. Ehdotetun säännöksen mukaan 
kustannusten korvaaminen edellyttää, että 
tehtävä on suoritettu Melan ohjeiden mukai-
sesti. Tämä on perusteltua, koska Melalla on 
kokonaisvastuu siitä, että valtion talousarvio-
esityksessä oleva määrärahan lisäys riittää 
uudistuksesta aiheutuviin kustannuksiin.  

Momentin 2 c kohtaan ehdotetaan lisättä-
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väksi säännös, jonka mukaan valtion korva-
ukseen oikeuttaisivat myös kustannukset, 
jotka aiheutuvat ehdotetussa 16 a §:ssä tar-
koitetusta lomittajien maatalousyrityskoh-
taisesta perehdytyksestä, jos perehdytys on 
tapahtunut Melan antamien ohjeiden mukai-
sesti. Kustannukset syntyvät pääosin siitä, et-
tä perehdytykseen käytetty aika on lomittajan 
työaikaa, jolta hänellä on oikeus saada palk-
kaa, mutta hänen työpanoksensa ei sillä het-
kellä kohdistu suoranaisesti laissa tarkoitettu-
jen palvelujen toteuttamiseen. Tarkoitus on, 
että säännöksen perusteella korvataan ainoas-
taan lomittajan palkkauksesta ja matkoista 
aiheutuvia kustannuksia, ei hallintoon liitty-
viä eikä maatalousyrittäjälle mahdollisesti 
aiheutuvia kustannuksia. Lisäedellytyksenä 
korvauksen saannille olisi, että perehdytys 
tapahtuu Melan ohjeiden mukaisesti.  

36 §. Lomituskustannusten vähennykset. 
Pykälän 1 momentti merkitsee, että valtio 
korvaa lomituspalvelujen järjestämisestä ai-
heutuvat nettokustannukset. Valtion korva-
ukseen 35 §:n nojalla oikeuttavista kustan-
nuksista vähennettäisiin siten lähtökohtaisesti 
kaikki toiminnasta saadut tulot. Yleisimmät 
niistä mainittaisiin erikseen momentin 1—3 
kohdassa. Ehdotettu säännös vastaisi sisällöl-
tään voimassa olevan lain 36 §:ää ja sen so-
veltamiskäytäntöä, mutta olisi kirjoitusasul-
taan nykyistä yksinkertaisempi ja täsmälli-
sempi.  

Pykälän 2 momentti sisältäisi poikkeuksen 
1 momentin pääsääntöön. Ehdotettu säännös 
merkitsee, että tietyissä tapauksissa lomitus-
kustannuksista ei vähennetä määrää, joka on 
saatu asiakkaalta perusteettoman edun palau-
tuksena. Säännös koskee tilannetta, jossa 
kunnan paikallisyksikkö on antanut lomitus-
palvelua tai maksanut korvausta itse järjeste-
tystä lomituksesta vastoin voimassa olevia 
säännöksiä. Ehdotetun uuden 40 a §:n 1 mo-
mentin 2 kohdan mukaan kunnan on pää-
sääntöisesti palautettava valtiolle tästä aiheu-
tuneisiin kustannuksiin saamansa valtion 
korvaus. Tällaisessa tapauksessa kunta saisi 
puolestaan pitää itsellään korvauksen, joka 
on ehdotetun 29 §:n mukaisesti saatu perityk-
si asiakkaalta perusteettoman edun palautuk-
sena, eikä sitä näin ollen vähennettäisi kun-
nalle korvattavista lomituskustannuksista.  

40 §. Valtion korvauksen loppuerä ja pa-

lautus sekä palautetun määrän käyttäminen. 
Pykälä sisältyy lain 8 lukuun, joka koskee 
lomituskustannusten korvaamista Melan 
kanssa toimeksiantosopimuksen tehneelle 
kunnalle. Kunnan on lain 39 §:n mukaan 
vuosittain tehtävä Melalle tilitys edellisen 
vuoden kirjanpidon mukaisista lomituskus-
tannuksista. Kunnan saamat ennakot eivät 
useinkaan vastaa täysin kunnalle tosiasiassa 
aiheutuneita lomituskustannuksia. Ehdotettu 
pykälä koskee niitä säännönmukaisia toi-
menpiteitä, joiden avulla kunkin vuoden kus-
tannuksiin maksettava valtion korvaus saa-
daan vastaamaan todellisia kustannuksia.  

Jos tarkistettu tilitys osoittaa, että ennakot 
eivät ole riittäneet kattamaan kunnan kirjan-
pidon mukaisia kustannuksia, Melan olisi 
pykälän 1 momentin mukaan maksettava 
kunnalle kustannusten ja ennakkojen erotus 
loppueränä. Ehdotettu säännös vastaa asialli-
sesti voimassa olevan lain 40 §:n 1 moment-
tia mutta on kirjoitusasultaan yksinkertai-
sempi. 

Pykälän 2 momentti koskee kunnan velvol-
lisuutta palauttaa liikaa saamansa ennakot 
siinä tapauksessa, että ennakot ovat olleet 
kirjanpidon mukaisia kustannuksia suurem-
mat. Ehdotettu säännös poikkeaa voimassa 
olevan lain 40 §:n 2 momentista siten, että 
kunta olisi velvollinen maksamaan palautet-
tavan määrän Melalle eikä nykyiseen tapaan 
valtiolle.  

Pykälän 3 momentin mukaan Mela saisi 
käyttää palautuksina saamansa määrät lomi-
tuskustannusten ennakkoihin tai loppueriin 
joko palautusvuonna tai sitä seuraavana 
vuonna. Muutosta on tarkoitus soveltaa en-
simmäisen kerran niihin palautuksiin, jotka 
koskevat vuoden 2011 kustannuksiin makset-
tuja ennakkoja. Tästä säädettäisiin voimaan-
tulosäännöksen 5 momentissa. 

40 a §. Kunnan velvollisuus palauttaa pe-
rusteetta saamansa valtion korvaus. Pykäläs-
sä säädettäisiin kunnan velvollisuudesta pa-
lauttaa perusteetta saamansa valtion korvaus, 
jos 40 §:ssä tarkoitetun vuosittain toistuvan 
loppuerän maksamis- tai ennakonpalautus-
menettelyn jälkeen havaitaan, että kunta on 
jonakin vuonna saanut liikaa valtion korvaus-
ta. Virhe voi tulla esiin esimerkiksi, kun Me-
la tekee kunnan paikallisyksikköön tarkas-
tuskäynnin sen varmistamiseksi, että paikal-
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lisyksikkö hoitaa tehtävänsä säännösten ja 
toimeksiantosopimuksen mukaisesti. 

Pykälän 1 momentin 1 kohta koskee tilan-
netta, jossa valtion korvauksen perusteeton 
maksaminen on johtunut kunnan kirjanpitoon 
sisältyvästä virheestä. Kysymys on silloin 
kunnan ja valtion välisestä asiasta, jossa Me-
lalla on toimivalta edustaa valtiota. 

Momentin 2 kohdassa säädettäisiin kunnan 
velvollisuudesta palauttaa valtion korvaus, 
jos korvatut kustannukset ovat syntyneet sii-
tä, että lomituspalveluja tai korvausta itse jär-
jestetystä lomituksesta on annettu vastoin 
voimassa olevia säännöksiä. Tarkoitus on, et-
tä kunnalla olisi velvollisuus palauttaa valti-
on korvaus ainoastaan niissä tilanteissa, että 
kunta on soveltanut säännöksiä virheellisesti. 
Palautusvelvollisuutta ei siis olisi, jos lomi-
tuspalvelujen virheellinen myöntäminen on 
johtunut esimerkiksi asiakkaan tai hänen 
edustajansa vilpillisestä menettelystä tai 
muusta kunnalle toimitetusta virheellisestä 
selvityksestä. Tällöin asiassa on kolmantena 
osapuolena asiakas, joka on saanut hänelle 
kuulumatonta palvelua tai korvausta.  

Kunnan tulee lähtökohtaisesti periä asiak-
kaalta korvaus perusteettomasta edusta, ku-
ten ehdotetun lain 29 §:stä ilmenee. Jos ta-
kaisinperintä onnistuu, kunta saa sillä tavalla 
hyvityksen taloudellisesta menetyksestä, joka 
sille aiheutuu, kun se joutuu palauttamaan 
perusteettomasti saamansa valtion korvauk-
sen. Asiakkaaseen kohdistuvasta takaisinpe-
rinnästä voidaan kuitenkin luopua, jos se kat-
sotaan kohtuulliseksi ja jos virhe on johtunut 
muusta kuin asiakkaan tai hänen edustajansa 
vilpillisestä menettelystä tai jos takaisinperit-
tävä määrä on vähäinen. Pykälän 2 momentti 
sisältäisi tähän tilanteeseen liittyvän poikke-
uksen 1 momentissa säädetystä palauttamis-
velvollisuudesta. Sen mukaan kunnalla ei oli-
si velvollisuutta palauttaa valtion korvausta 
siltä osin kuin takaisinperinnästä on luovuttu. 
Silloin taloudellinen vahinko jäisi valtiolle. 
Jos takaisinperinnästä luopuminen on tapah-
tunut kunnan päätöksellä, edellytyksenä on, 
että Mela on hyväksynyt ratkaisun. Säännök-
sessä tarkoitetut tilanteet ovat poikkeukselli-
sia. Tarvittaessa Melan on syytä neuvotella 
asiasta eri osapuolten, muun muassa sosiaali- 
ja terveysministeriön kanssa ennen kuin se 
hyväksyy kunnan ratkaisun. Hyväksymiselle 

ei asetettaisi muotomääräyksiä eikä määräai-
kaa, joten se voisi tapahtua joko etu- tai jäl-
kikäteen. Kunta voisi myös pyytää Melalta 
lain 37 §:n 2 momentissa tarkoitetun ennak-
kotiedon, koska kyse on viime kädessä siitä, 
ovatko kunnalle aiheutuneet kustannukset 
lain 35 §:ssä tarkoitetulla tavalla tarpeellisia. 
Päätös takaisinperinnästä luopumisesta voi 
syntyä myös Melalle tehdyn oikaisuvaati-
muksen tai Melan päätöksestä hallinto-
oikeudelle tehdyn valituksen johdosta. Näis-
säkin tapauksissa kunta vapautuisi palautta-
masta perusteettomasti saamaansa valtion 
korvausta siltä osin kuin takaisinperinnästä 
on luovuttu. 

Kunta olisi pääsääntöisesti velvollinen pa-
lauttamaan perusteettoman valtion korvauk-
sen muissa kuin edellä 2 momentissa tarkoi-
tetuissa tapauksissa. Palautus ohjautuisi suo-
raan valtiolle toisin kuin vuosittaisten tilitys-
ten perusteella palautetut ennakot, jotka eh-
dotuksen mukaan palautettaisiin Melalle. 
Tässäkin tapauksessa Mela kuitenkin esittäisi 
palautusvaatimuksen kunnalle 3 momentin 
mukaisesti.  

Pykälän 4 momentti antaisi Melalle mah-
dollisuuden luopua takaisinperinnästä, jos 
palautettava määrä on vähäinen tai jos peri-
mistä on pidettävä kohtuuttomana. Luopu-
mismahdollisuus koskee sekä 1 momentin 1 
että 2 kohdassa tarkoitettuja tapauksia. Jäl-
kimmäisessä tapauksessa kohtuullisuushar-
kinta voi olla tarpeen esimerkiksi silloin, kun 
on tulkinnanvaraista, onko kunta menetellyt 
vastoin voimassa olevia säännöksiä.  

Koska Mela ja kunta ovat sopimussuhtees-
sa keskenään, Mela ei voi sitovasti päättää 
takaisinperinnästä tai siitä luopumisesta. Jos 
asiasta ei synny yhteisymmärrystä sopimus-
puolten välillä, se ratkaistaisiin hallintoriita-
na hallinto-oikeudessa lain 44 §:n mukaisesti.  

42 §. Oikaisuvaatimus. Pykälän 1 momentti 
vastaa asiallisesti voimassa olevan lain 
42 §:n 1 momenttia muutoin paitsi että ehdo-
tetun säännöksen mukaan oikaisuvaatimus 
voitaisiin tehdä paikallisyksikön eikä sen 
vastuuhenkilön päätöksestä. Muutos johtuu 
edellä ehdotetusta 11 §:stä, jonka perusteella 
päätökset asiakkaan oikeuksista ja velvolli-
suuksista tekee paikallisyksikkö.  

Pykälän 2 momentin mukaan paikallisyksi-
kön pitäisi ensisijaisesti itse selvittää, voi-
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daanko oikaisuvaatimukseen suostua, ja sen 
tulisi myös itse oikaista päätöksensä, jos se 
hyväksyy kaikki vaatimukset. Oikaisuvaati-
mus ohjautuisi Melan ratkaistavaksi ainoas-
taan silloin, kun paikallisyksikkö ei hyväksy 
kaikkia vaatimuksia. Ehdotettu pykälä olisi 
pääosin yhdenmukainen turkistuottajien lo-
mituspalveluista annetun lain 32 §:n kanssa. 

44 a §. Maatalousyrittäjän ilmoitusvelvol-
lisuus. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin 
maatalousyrittäjälle velvollisuus ilmoittaa 
paikallisyksikölle itseään ja maatalousyritys-
tään koskevia tietoja. Ilmoitusvelvollisuus 
koskee sellaisia tietoja, jotka voivat vaikuttaa 
lomituspalvelujen järjestämiseen hänelle. 
Tiedot voivat koskea maatalousyrittäjän oi-
keutta palvelujen saantiin, palvelujen määrää 
tai niistä perittäviä maksuja. Jos kysymys on 
itse järjestetystä lomituksesta, maatalousyrit-
täjällä olisi velvollisuus ilmoittaa tiedot, jot-
ka vaikuttavat korvauksen maksamiseen ja 
määrään. Säännöksen perusteella maatalous-
yrittäjä olisi velvollinen antamaan tiedot sekä 
omasta aloitteestaan että paikallisyksikön 
pyynnöstä. Asiakkaan ilmoitusvelvollisuuden 
noudattamista saatetaan joutua arvioimaan 
esimerkiksi silloin, kun harkitaan mahdolli-
suutta luopua häneen kohdistuvasta perus-
teettoman edun takaisinperinnästä. Luopumi-
nen ei pääsääntöisesti ole mahdollista, jos 
asiakas on toiminut vilpillisesti, ja ilmoitus-
velvollisuuden laiminlyönti voi joissakin ta-
pauksissa olla osoituksena asiakkaan menet-
telyn vilpillisyydestä. 

Pykälän 2 momentin mukaan 1 momentissa 
tarkoitetut tiedot olisi ilmoitettava myös Me-
lalle sen käsitellessä paikallisyksikön päätök-
sestä tehtyä oikaisuvaatimusta. 

Pykälän 3 momentti sisältää asetuksenanto-
valtuuden. Säännös on tarpeen voimassa ole-
van sääntelyn saattamiseksi vastaamaan pe-
rustuslain vaatimuksia säädöstasosta. Maata-
lousyrittäjien lomituspalveluasetuksen 3—5 
§ velvoittavat maatalousyrittäjän antamaan 
tietoja lomituspäivän keston määrittelyä var-
ten.  

46 §. Lomituskustannuksia koskevat eläke-
laitoksen selvitykset. Pykälä lisättäisiin lakiin 
siitä aiemmin kumotun pykälän tilalle. Mela 
on valtioon nähden vastuussa valtion talous-
arviossa tarkoitukseen varatun määrärahan 
asianmukaisesta käytöstä. Pykälässä säädet-

täisiin Melan velvollisuudesta tehdä määrä-
rahan käyttöä koskevat selvitykset sosiaali- 
ja terveysministeriölle.  

Pykälän 1 kohdassa tarkoitettu kuukausit-
tainen selvitys koskisi paikallisyksiköille 
maksettuja ennakkoja ja niitä kustannuksia, 
jotka Melalle aiheutuu lomituspalvelujen jär-
jestämisestä siinä tapauksessa, että se hoitaa 
paikallisyksikön tehtäviä.  

Lisäksi Melan tulisi pykälän 2 kohdan mu-
kaan tehdä vuosittain kokonaistilitys edelli-
sen vuoden lomituskustannuksista ja niitä 
varten maksetun valtion korvauksen käytös-
tä. Kokonaistilityksellä tarkoitetaan selvitys-
tä, joka koskee maan kaikissa paikallisyksi-
köissä aiheutuneita ja Melan tarkistamiin tili-
tyksiin perustuvia lomituskustannuksia. Li-
säksi siitä ilmenisi, minkä verran loppueriä 
Melan on maksettava kunnille ja paljonko 
kunnat ovat joutuneet palauttamaan liikaa 
saamiaan ennakkoja Melalle. Samalla Melan 
tulisi selvittää, miten se on käyttänyt palau-
tuksina saamansa määrän.  

Ehdotettua pykälää vastaava säännös sisäl-
tyy voimassa olevan asetuksen 20 §:ään, joka 
on tarkoitus kumota lain muutoksen myötä. 
Sääntely on perusteltua korottaa lain tasolle, 
jotta valtion korvauksen käyttöä koskevat 
menettelyt tulisivat nykyistä läpinäkyväm-
miksi. Ehdotettu pykälä on yhdenmukainen 
turkistuottajien lomituspalveluista annetun 
lain 31 §:n kanssa.  

47 §. Eläkelaitoksen velvollisuus palauttaa 
perusteetta saamansa valtion korvaus. Me-
lalla olisi ehdotetun pykälän mukaan velvol-
lisuus palauttaa valtiolle mahdollisesti perus-
teetta saamansa valtion korvaus vastaavasti 
kuin kunnalla ehdotetun 40 a §:n mukaan. 
Säännöstä voitaisiin soveltaa esimerkiksi, jos 
kävisi ilmi, että Mela ei ole käyttänyt ehdote-
tun 40 §:n 3 momentin mukaisesti palautuk-
sena saamiaan rahoja säännöksen edellyttä-
mällä tavalla valtion korvauksen ennakkojen 
tai loppuerien maksamiseen. Sosiaali- ja ter-
veysministeriön tulisi määrätä liikaa makset-
tu määrä palautettavaksi. Pykälän 4 momen-
tin mukaan ministeriö voisi myös päättää, et-
tä palautettava määrä vähennetään myöhem-
min maksettavasta valtion korvauksesta. 
Vastaavanlainen perusteettoman edun palaut-
tamista koskeva säännös on muun muassa 
kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta an-
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netussa laissa.  
47 a §. Suoritusvelvollisuuden raukeami-

nen. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin 
määräajasta, jossa Melan ja sosiaali- ja ter-
veysministeriön velvollisuus suorittaa saa-
matta jäänyt valtion korvaus raukeaa. Vas-
taavanlainen säännös suoritusvelvollisuuden 
raukeamisesta sisältyy kuntien peruspalvelu-
jen valtionosuudesta annetun lain 53 §:ään.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin vastaa-
vasti perusteetta saadun valtion korvauksen 
palauttamisvelvollisuuden raukeamisesta. 
Ehdotus vastaa asiallisesti nykyistä säänte-
lyä, sillä voimassa olevan lain 47 §:ssä viita-
taan perusteetta saadun valtion korvauksen 
osalta kuntien valtionosuuslakiin, joka on 
kumottu peruspalvelujen valtionosuudesta 
annetulla lailla.  

Voimaantulo. Laki ehdotetaan tulevaksi 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.  

Voimaantulosäännöksen 2 momentin mu-
kaan ehdotetun lain 8 a §:ssä tarkoitetut pal-
velusuunnitelmat olisi tehtävä kolmen vuo-
den kuluessa niille tiloille, jotka ovat lain pii-
rissä sen voimaan tullessa.  

Voimaantulosäännöksen 3 momentti kos-
kee palvelusuunnitelmien laatimisesta ja tar-
kistamisesta aiheutuneiden matkakustannus-
ten sekä lomittajien maatalousyrityskohtai-
sesta perehdytyksestä aiheutuneiden kustan-
nusten korvaamismenettelyä siirtymäkauden 
2011—2013 aikana. Edellä mainittujen uusi-
en lomituskustannusten tulisi jakaantua tasai-
sesti siirtymäkaudella. Tämän johdosta ehdo-
tetaan, että näiden kustannusten korvaaminen 
siirtymäkaudella edellyttää 35 §:n 2 momen-
tin 2 b ja 2 c kohdissa säädetyn lisäksi, että 
kustannukset ovat Melan etukäteen hyväk-
symien paikallisyksikkökohtaisten suunni-
telmien mukaiset. Melan tulisi käytettävissä 
oleva määräraha huomioiden huolehtia siitä, 
että uudet palvelut toteutettaisiin asteittain. 
Tarkoitus on, että siirtymäkauden alkupuo-
liskolla painopiste olisi pitkälle automatisoi-
duilla tiloilla sekä tiloilla, joilla maatalous-
lomittaja työskentelee yksin. Näiden tilojen 
asettaminen etusijalle on perusteltua muun 
muassa siksi, että ne ovat muita alttiimpia 
vahingoille, joita lomituksen yhteydessä voi 
tapahtua, ja valtion varoista mahdollisesti 
maksettavat vahingonkorvaukset voivat 
muodostua suuriksi. Melan tulee kuitenkin 

suunnitelmia hyväksyessään huomioida ko-
konaistaloudelliset näkökohdat esimerkiksi 
siten, että palvelusuunnitelmat voi olla ai-
heellista tehdä yhtä aikaa toisiaan lähellä si-
jaitsevilla tiloilla.  

Voimaantulosäännöksen 4 momentti kos-
kee ehdotetun lain 40 §:n 2 momentin sään-
nöstä kunnan velvollisuudesta palauttaa pe-
rusteetta saamansa valtion korvaus Melalle ja 
3 momentin säännöstä Melan oikeudesta 
käyttää näin saadut varat vastaisten ennakko-
jen ja loppuerien maksamiseen. Ehdotuksen 
mukaan säännöksiä sovellettaisiin ensimmäi-
sen kerran niihin palautuksiin, jotka koskevat 
vuoden 2011 kustannuksiin maksettuja en-
nakkoja. 

Voimaantulosäännöksen 5 momentti sisäl-
täisi säännöksen siitä, miltä osin tätä lakia 
sovellettaisiin ennen lain voimaantuloa sattu-
neisiin tapauksiin. Lain 29 §:n 3 momenttiin 
ehdotettua uutta perusteettomasti saadun lo-
mituksen takaisinperinnän kohtuullistamis-
säännöstä ehdotetaan sovellettavaksi myös 
niihin tapauksiin, joissa takaisinperinnän pe-
ruste on syntynyt ennen tämän lain voimaan-
tuloa, mutta takaisinperintäasia on vielä rat-
kaisematta. Tämä olisi perusteltua, koska ny-
kyisin voimassaolevaan lakiin ei sisälly ta-
kaisinperinnän kohtuullistamismahdollisuut-
ta. 

Samoin ehdotetun lain 40 a ja 47 §:ää sekä 
47 a §:n 2 momenttia ehdotetaan sovelletta-
vaksi kunnan tai eläkelaitoksen perusteetta 
saaman valtion korvauksen palautukseen 
myös niissä tilanteissa, joissa palautuksen pe-
ruste on syntynyt ennen tämän lain voimaan-
tuloa, mutta palautusasia on vielä ratkaise-
matta. Tämä olisi perusteltua, koska nykyisin 
voimassa olevassa laissa ei ole kattavia me-
nettelysäännöksiä perusteetta saadun valtion 
korvauksen palauttamiseen ja tapaukset saat-
tavat tulla ilmi pitkänkin ajan kuluttua. 
 
1.2 Laki turkistuottajien lomituspalve-

luista annetun lain 4 §:n muuttami-
sesta 

4 §. Lomituspalvelujen määrä. Voimassa 
olevan lain 4 §:n mukaan turkistuottajille ku-
nakin vuonna järjestettävien vuosilomapäivi-
en ja lisävapaatuntien määrän vahvistaa sosi-
aali- ja terveysministeriö vuosittain edellisen 
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vuoden loppuun mennessä. Pykälää ehdote-
taan täsmennettäväksi lisäämällä siihen val-
tuutus, jonka mukaan pykälässä tarkoitetut 
asiakkaan oikeusasemaan vaikuttavat enim-
mäismäärät vahvistetaan sosiaali- ja ter-
veysministeriön asetuksella valtion talousar-
vioon varatun siirtomäärärahan rajoissa.  

Voimaantulo. Laki ehdotetaan tulevaksi 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. 
 
1.3 Laki poronhoitajien sijaisapukokei-

lusta annetun lain 5 §:n muuttami-
sesta 

5 §. Korvauksen määrä. Voimassa olevan 
lain 5 §:n mukaan poronhoitajille kunakin 
kokeiluvuonna korvattavien sijaisaputuntien 
enimmäismäärän vahvistaa sosiaali- ja ter-
veysministeriö vuosittain edellisen vuoden 

loppuun mennessä. Pykälää ehdotetaan täs-
mennettäväksi lisäämällä siihen valtuutus, 
jonka mukaan pykälässä tarkoitetut asiak-
kaan oikeusasemaan vaikuttava enimmäis-
määrä vahvistetaan sosiaali- ja terveysminis-
teriön asetuksella valtion talousarvioon vara-
tun siirtomäärärahan rajoissa.  

Voimaantulo. Laki ehdotetaan tulevaksi 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. 
 
 
2  Voimaantulo 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 
1 päivänä tammikuuta 2011. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 
 
 

1. 

Laki 

maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996) 2—4 §, 7 b ja 7 c §, 7 e §:n 

2 momentti, 8 ja 11 §, 14 §:n 2 momentti, 15 §:n 2 momentti, 16 §, 24 §:n 2 momentti, 28—
30, 32, 36, 40, 42 ja 47 §,  

sellaisina kuin niistä ovat 3 § osaksi laeissa 458/2004 ja 998/2008, 4 ja 32 § osaksi laissa 
458/2004, 7 b ja 7 c § sekä 7 e §:n 2 momentti ja 24 §:n 2 momentti laissa 1135/2001, 16, 30 
ja 36 § osaksi laissa 1135/2001 sekä 28 § laissa 629/2003, sekä 

lisätään lakiin uusi 8 a, 16 a ja 16 b §, 35 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi 
laissa 1263/2009, uusi 2 b ja 2 c kohta, lakiin uusi 40 a ja 44 a § sekä lakiin siitä lailla 
623/1999 kumotun 46 §:n tilalle uusi 46 § seuraavasti: 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

2 §  

Maatalouden, kotieläintuotannon ja maata-
lousyrityksen määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) maataloudella maatilatalouden tulovero-

lain (543/1967) mukaan verotettavaa koti-
eläintuotannon ja kasvinviljelyn harjoittamis-
ta; 

2) kotieläintuotannolla maatilatalouden tu-
loverolain mukaan verotettavaa kotieläintuo-
tantoa, ei kuitenkaan porotaloutta eikä kalata-
loutta; sekä 

3) maatalousyrityksellä sellaista maatalout-
ta, jota harjoitetaan itsenäisenä taloudellisena 
yksikkönä. 
 

3 § 

Maatalousyrittäjän määritelmä 

Tässä laissa tarkoitetaan maatalousyrittäjäl-
lä henkilöä, joka itse työhön osallistuen har-
joittaa maataloutta ja 

1) joka on ollut velvollinen ottamaan maa-
talousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 §:ssä 

tarkoitetun vakuutuksen ja jolla on voimassa 
sanottu vakuutus tai vireillä hakemus sen 
saamiseksi; 

2) jolle on myönnetty 1 kohdassa tarkoitet-
tuun vakuutukseen perustuva kuntoutustuki; 
tai 

3) joka on iältään 15—18-vuotias ja täyttää 
muutoin kuin ikänsä puolesta 1 kohdassa tar-
koitetun vakuutuksen saamisen edellytykset.  
 

4 § 

Vuosilomaan oikeutettu maatalousyrittäjä 

Vuosilomaan on oikeutettu maatalousyrit-
täjä, jonka harjoittama kotieläintuotanto kä-
sittää vuosiloman pitämisajankohtana vähin-
tään neljä kotieläinyksikköä. Kotieläinyksik-
kö määräytyy eläinlajikohtaisesti eläintenpi-
dosta aiheutuvan työmäärän perusteella. Val-
tioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat 
säännökset kotieläinyksikön määräytymises-
tä.  

Lisäedellytyksenä vuosiloman saannille on, 
että maatalousyrittäjä harjoittaa kotieläintuo-
tantoa päätoimisesti. Päätoimisena pidetään 
kotieläintuotannon harjoittajaa, jonka työ-
panos lomitusajankohtana ja sitä edeltäneen 
kuuden kuukauden aikana on kohdistunut 
maatalouden harjoittamiseen vähintään sa-
massa määrin kuin maatalousyrityksen ulko-
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puolella tapahtuvaan työskentelyyn. Koti-
eläintuotannon harjoittajaa ei kuitenkaan pi-
detä päätoimisena, jos hänelle maksetaan lo-
mitusajankohtana työttömyysturvalaissa 
(1290/2002) tarkoitettua työttömyysetuutta 
tai jos hänelle ei makseta etuutta sen vuoksi, 
että meneillään on työttömyysturvalain 1 lu-
vun 5 §:ssä tarkoitettu korvaukseton määrä-
aika. Päätoimisuuden määrittelystä säädetään 
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

Sen estämättä, mitä 1 ja 2 momentissa sää-
detään, maatalousyrittäjällä ei ole oikeutta 
vuosilomaan:  

1) sen kalenterivuoden aikana, jonka kulu-
essa hänen velvollisuutensa ottaa 3 §:ssä tar-
koitettu vakuutus alkaa, lukuun ottamatta sitä 
vuosilomaoikeutta, jota saman maatalousyri-
tyksen maatalousyrittäjät eivät ole käyttäneet 
kyseisen kalenterivuoden aikana; eikä 

2) sinä aikana, jolloin hän saa toistaiseksi 
myönnettyä täyttä työkyvyttömyyseläkettä, 
täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruista 
kuntoutustukea tai työttömyyseläkettä. 
 

2 luku 

Oikeus lomituspalveluihin  

7 b § 

Sijaisapu sairaan lapsen hoitoa varten 

Sijaisapuun oikeutetulla maatalousyrittäjäl-
lä on oikeus saada sijaisapua: 

1) alle 10-vuotiaan lapsen sairastumisen 
johdosta enintään seitsemäksi päiväksi; sekä 

2) sairaan tai vammaisen lapsen hoitoon tai 
kuntoutukseen osallistumista varten enintään 
siksi ajaksi, jolta hänelle maksetaan sairaus-
vakuutuslaissa (1224/2004) tarkoitettua eri-
tyishoitorahaa. 
 
 

7 c § 

Sijaisapu raskautta, synnytystä sekä lapsen 
ja ottolapsen hoitoa varten  

Sijaisapuun oikeutetulla maatalousyrittäjäl-
lä on oikeus saada sijaisapua: 

1) raskautta, synnytystä ja lapsen hoitoa 
varten enintään siksi ajaksi, jolta hänelle 

maksetaan sairausvakuutuslaissa tarkoitettua 
äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa; sekä 

2) ottolapsen hoitoa varten enintään siksi 
ajaksi, jolta hänelle maksetaan sairausvakuu-
tuslaissa tarkoitettua ottovanhemman van-
hempain- tai isyysrahaa. 
 

7 e §  

Sijaisapu aikuiskoulutusta varten 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 

maatalousyrittäjällä on oikeus saada sijais-
apua enintään siksi ajaksi, kun hän osallistuu 
sellaiseen koulutukseen, johon hänelle 
myönnetään: 

1) maatalousyrittäjien opintorahaa maa- ja 
puutarhatalouden kansallisista tuista annetun 
lain (1559/2001) 6 §:ssä tarkoitettuna muuna 
kansallisena tukena; tai 

2) aikuiskoulutustukea aikuiskoulutustuesta 
annetun lain (1276/2000) perusteella.  
 

8 § 

Lomituspäivän kesto 

Lomituspäivän kesto määritellään lomitus-
tunteina siten, että se keskimäärin vastaa lo-
mitettavan maatalousyrittäjän tehtäväosuutta 
maatalousyrityksen hoitoon kuuluviin vält-
tämättömiin tehtäviin käytettävästä kokonais-
työajasta. Lomitustuntien määrä arvioidaan 
tilan kotieläintuotantoon kuuluvien kotieläin-
ten määrän ja laadun, tilan tuotantomenetel-
mien ja -olosuhteiden sekä lomitusajankoh-
dan perusteella. Lomitustuntien määrää arvi-
oitaessa otetaan huomioon myös lomittajana 
toimivan henkilön ammattitaito ja kyky suo-
riutua lomitukseen kuuluvista tehtävistä.  

Lomituspäivän keston määrittelemisestä 
säädetään tarkemmin valtioneuvoston ase-
tuksella. 
 

8 a §  

Palvelusuunnitelma 

Vuosilomaan oikeutetun maatalousyrittäjän 
lomituspalvelujen toteuttamiseksi paikal-
lisyksikön on yhteistyössä maatalousyrittäjän 
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kanssa laadittava maatalousyritykselle palve-
lusuunnitelma. Palvelusuunnitelma voidaan 
tarpeen mukaan laatia myös muun kuin vuo-
silomaan oikeutetun maatalousyrittäjän lomi-
tuspalvelujen toteuttamiseksi. Jos maatalous-
yrityksessä käytetään paikallisyksikön järjes-
tämiä lomituspalveluja, palvelusuunnitelma 
laaditaan paikallisyksikön hallintohenkilös-
tön toteuttaman tilakäynnin yhteydessä.  

Palvelusuunnitelmaan merkitään ainakin:  
1) kuvaus maatalousyrityksessä harjoitetta-

vasta maataloudesta;  
2) kotieläintuotantoon kuuluvien kotieläin-

ten määrä ja laatu sekä niiden hoitoon käytet-
tävät työmenetelmät;  

3) kotieläintuotantoon kuuluvien kotieläin-
ten päivittäiset hoitotyöt ja maatalousyrityk-
sen hoitoon kuuluvat muut välttämättömät 
tehtävät sekä arvio niiden vaatimasta päivit-
täisestä kokonaistyöajasta; 

4) maatalousyrityksessä vakituisesti työs-
kentelevät henkilöt; 

5) maatalousyrittäjien tehtäväosuudet maa-
talousyrityksen hoitoon kuuluvista välttämät-
tömistä tehtävistä; ja 

6) arvio maatalousyrittäjien lomituspäivän 
kestosta.  

Paikallisyksikön järjestämiä lomituspalve-
luja käytettäessä palvelusuunnitelmaan mer-
kitään lisäksi ainakin tieto: 

1) tilakäynnin toteutumisesta ja tilakäynnil-
le osallistuneista henkilöistä;  

2) seuraavaksi suunnitellun tilakäynnin 
ajankohdasta;  

3) tilan lomitustöiden edellyttämästä osaa-
mistasosta; 

4) lomittajien maatalousyrityskohtaisesta 
perehdytyksestä;  

5) lomituspalvelujen tilakohtaisesta palve-
lukokonaisuudesta; 

6) lomituspalvelujen tilakohtaisista kehit-
tämistarpeista; ja 

7) tilakäynnillä havaituista keskeisistä lo-
mittajien työoloja koskevista työsuojelullisis-
ta seikoista ja paikallisyksikön esittämät niitä 
koskevat toimenpidevaatimukset.  

Palvelusuunnitelma on tarkistettava maata-
lousyrittäjän tai paikallisyksikön aloitteesta, 
jos palveluntarpeessa tai olosuhteissa tapah-
tuu muutoksia. Paikallisyksikön järjestämiä 
lomituspalveluja käytettäessä palvelusuunni-
telma tarkistetaan kuitenkin aina vähintään 

joka kolmas vuosi tehtävän tilakäynnin yh-
teydessä.  
 

3 luku 

Hallinto 

11 § 

Päätöksenteko 

Paikallisyksikkö päättää lomituspalvelujen 
antamisesta, itse järjestetystä lomituksesta 
maksettavasta korvauksesta, palvelun saajalta 
perittävästä maksusta, palvelun saajan vel-
vollisuudesta korvata perusteettomasti anne-
tusta lomituspalvelusta aiheutuneet kustan-
nukset sekä perusteettomasti maksetun kor-
vauksen takaisinperinnästä. Päätös annetaan 
tiedoksi asianosaiselle hallintolain 
(434/2003) 59 §:ssä säädetyllä tavalla. 
 

4 luku 

Paikallisyksikön järjestämät lomituspalve-
lut 

14 § 

Paikallisyksikön velvollisuus antaa lomitus-
palveluja 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos maatalousyrityksessä toimivat maata-

lousyrittäjät ovat samanaikaisesti vuosilo-
malla taikka jos yrityksessä on vain yksi 
maatalousyrittäjä, joka on vuosilomalla, pai-
kallisyksikön tulee yrityksen kotieläintuotan-
toon kuuluvien kotieläinten hoidon turvaami-
seksi järjestää yritykseen tavanomaisen lomi-
tuksen lisäksi tarpeen mukaan myös valvon-
takäyntejä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

15 §  

Lomituspalvelujen järjestämistavat  

— — — — — — — — — — — — — —  
Paikallisyksikön on palkattava riittävä ja 

tarkoituksenmukainen määrä maatalouslo-
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mittajia siten, että tämän lain edellyttämät 
palvelut voidaan turvata joustavasti ja talou-
dellisesti.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

16 § 

Lomitustehtävien laajuus  

Maatalouslomittajan tulee huolehtia maata-
lousyrityksen kotieläintuotantoon kuuluvista 
ja muista maatalousyrityksen hoitoon kuulu-
vista välttämättömistä tehtävistä siltä osin 
kuin ne kuuluvat vuosilomalla olevan tai si-
jaisapua saavan maatalousyrittäjän tehtävä-
osuuteen.  
 
 

16 a § 

Lomittajien maatalousyrityskohtainen pereh-
dytys 

Paikallisyksikön tulee huolehtia yhteistyös-
sä maatalousyrittäjän kanssa siitä, että maata-
lousyritykseen osoitetut maatalouslomittajat 
saavat tilalla maatalousyrityskohtaista pereh-
dytystä 16 §:ssä tarkoitettuihin lomitustehtä-
viin.  
 

16 b § 

Maksullinen lomittaja-apu 

Paikallisyksikkö voi järjestää vuosilomaan 
oikeutetulle maatalousyrittäjälle maksullista 
lomittaja-apua 28 §:n 1 momentissa säädet-
tyä maksua vastaan enintään 120 tuntia ka-
lenterivuodessa. Edellytyksenä on, että pal-
velu ei vaaranna vuosiloman ja sijaisavun 
järjestämistä ja että sen toteuttamiseen käyte-
tään vain sellaisen lomittajan työpanosta, jo-
ka on paikallisyksikön palveluksessa ja tekee 
vakituisesti lomitustyötä tai jota tarkoitetaan 
15 §:n 1 momentin 2 kohdassa.  

Paikallisyksikkö voi lisäksi järjestää muul-
lekin henkilölle kuin maatalousyrittäjälle 
maksullista lomittaja-apua 28 §:n 2 momen-
tissa säädettyä maksua vastaan, jollei palvelu 
vaaranna vuosiloman, sijaisavun tai 1 mo-
mentissa tarkoitetun lomittaja-avun järjestä-
mistä.  

5 luku 

Maatalousyrittäjän itse järjestämä lomitus 

24 §  

Maatalousyrittäjän velvollisuus järjestää itse 
lomituksensa 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 1 momentissa tarkoitettu maatalous-

yrittäjä voi järjestää itselleen myös 16 b §:n 
1 momentissa tarkoitettua palvelua vastaavaa 
maksullista lomittaja-apua.  
 
 

6 luku 

Palveluista perittävät maksut ja korvauk-
set 

28 § 

Maksullisesta lomittaja-avusta perittävät 
maksut 

Maatalousyrittäjältä peritään 16 b §:n 
1 momentissa tarkoitetusta lomittaja-avusta 
tuntimaksu, joka vastaa maatalouslomittajan 
kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopi-
muksen mukaista vähimmäisperuspalkkaa 
tunnilta lisättynä viidellä prosentilla.  

Edellä 16 b §:n 2 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. 
 
 

29 § 

Perusteettomasti annetun palvelun korvaa-
minen ja perusteettomasti maksetun korvauk-

sen palauttaminen 

Jos lomituspalveluja on annettu perusteet-
tomasti, palvelun saaja on velvollinen kor-
vaamaan paikallisyksikölle siitä aiheutuneet 
kustannukset. 

Jos itse järjestetystä lomituksesta on mak-
settu korvausta perusteettomasti, korvauksen 
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saaja on velvollinen palauttamaan liikaa 
saamansa korvauksen paikallisyksikölle. 

Takaisinperinnästä voidaan luopua osittain 
tai kokonaan, jos se katsotaan kohtuulliseksi 
eikä perusteeton etu ole aiheutunut palvelun 
tai korvauksen saajan taikka hänen edusta-
jansa vilpillisestä menettelystä. Takaisinpe-
rinnästä voidaan luopua myös silloin, kun ta-
kaisin perittävä määrä on vähäinen. Päätös 
takaisinperinnästä on tehtävä viiden vuoden 
kuluessa perusteettoman lomituspalvelun an-
tamisesta tai perusteettoman korvauksen 
maksamisesta. 
 
 
 

30 § 

Viivästyskorko ja maksuvelvoitteen täytän-
töönpano 

Jos sijaisavusta tai maksullisesta lomittaja-
avusta määrättyä maksua tai 29 §:ssä tarkoi-
tettua korvausta ei ole maksettu viimeistään 
eräpäivänä, saadaan viivästyskorkoa periä 
eräpäivästä lukien korkolain (633/1982) 
4 §:n 1 momentissa säädetyin perustein. Vii-
västyskoron perusteena oleva eräpäivä voi 
olla aikaisintaan kahden viikon kuluttua 
maksu- tai takaisinperintäpäätöksen antami-
sesta. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu maksu tai 
korvaus viivästyskorkoineen saadaan periä 
ilman tuomiota tai hallintotuomioistuimen 
päätöstä siten kuin verojen ja maksujen täy-
täntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) 
säädetään.  
 
 

7 luku 

Kustannukset 

32 §  

Paikallishallintokustannukset  

Valtion varoista maksetaan vuosittain koh-
tuullinen korvaus niistä kustannuksista, jotka 
toimeksiantosopimuksen tehneille kunnille ja 
eläkelaitokselle aiheutuvat tämän lain mu-
kaisten paikallishallintotehtävien hoitamises-

ta. Valtioneuvosto vahvistaa vuosittain syys-
kuun loppuun mennessä eläkelaitoksen esi-
tyksestä korvauksen kokonaismäärän seuraa-
vaa kalenterivuotta varten.  

Korvauksen maksamisesta, jaksottamisesta 
ja maksamisajankohdasta säädetään valtio-
neuvoston asetuksella. 
 
 
 

35 § 

Valtion korvaukseen oikeuttavat lomituskus-
tannukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 1 momentissa tarkoitettuina kustan-

nuksina korvataan:  
— — — — — — — — — — — — — —  

2 b) palvelusuunnitelmien laatimisesta ja 
tarkistamisesta aiheutuneet matkakustannuk-
set siltä osin kuin ne ovat syntyneet eläkelai-
toksen ohjeiden mukaisesti suoritetusta teh-
tävästä; 

2 c) maatalouslomittajien maatalousyritys-
kohtaisesta perehdytyksestä aiheutuneet kus-
tannukset siltä osin kuin ne ovat syntyneet 
eläkelaitoksen ohjeiden mukaisesti suorite-
tusta perehdytyksestä; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

36 § 

Lomituskustannusten vähennykset 

Valtion korvaukseen oikeuttavista lomitus-
kustannuksista vähennetään: 

1) sijaisavusta ja maksullisesta lomittaja-
avusta saadut maksut; 

2) 29 §:n perusteella saadut korvaukset; 
3) paikallisyksikön palveluksessa olevien 

maatalouslomittajien sairauspäivärahat ja 
muut vastaavat etuudet siltä osin kuin ne 
maksetaan työnantajalle; 

4) muut mahdolliset tämän lain mukaisiin 
tehtäviin liittyvät tulot. 

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua 
korvausta ei kuitenkaan vähennetä lomitus-
kustannuksista, jos sitä vastaava määrä on 
palautettu valtiolle 40 a §:n 1 momentin 
2 kohdan perusteella. 
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8 luku 

Lomituskustannusten korvaaminen toi-
meksiantosopimuksen tehneelle kunnalle 

40 § 

Valtion korvauksen loppuerä ja palautus se-
kä palautetun määrän käyttäminen 

Jos eläkelaitoksen tarkistama tilitys osoit-
taa, että kunnalle asianomaisena varainhoito-
vuonna maksetut ennakot eivät riitä katta-
maan lomituspalveluista aiheutuneita kirjan-
pidon mukaisia kustannuksia, eläkelaitoksen 
on maksettava toteutuneiden kustannusten ja 
ennakkojen erotus loppueränä. Loppuerä 
maksetaan sen vuoden loppuun mennessä, 
jonka aikana tilitys on saapunut eläkelaitok-
selle. 

Jos eläkelaitoksen tarkistama tilitys osoit-
taa, että kunnalle asianomaisena varainhoito-
vuonna maksetut ennakot ylittävät lomitus-
palveluista aiheutuneiden kirjanpidon mu-
kaisten kustannusten määrän, kunnan on pa-
lautettava liikaa saamansa määrä eläkelaitok-
selle. Palautettava määrä on maksettava vii-
meistään eläkelaitoksen ilmoittamana eräpäi-
vänä, joka voi olla aikaisintaan kuukauden 
kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. 

Eläkelaitos voi käyttää 2 momentin mukai-
sesti palautetun määrän ennakkojen ja lop-
puerien maksamiseen palautuksen vastaanot-
tamisvuoden tai sitä seuraavan kalenterivuo-
den aikana. 
 

40 a § 

Kunnan velvollisuus palauttaa perusteetta 
saamansa valtion korvaus 

Kunnan on palautettava valtion varoista pe-
rusteetta saamansa korvaus valtiolle, jos  

1) tilityksen tarkistamisen jälkeen ilmenee, 
että kirjanpitoon on sisältynyt lomituskustan-
nuksiin kuulumattomia kustannuksia tai että 
lomituskustannuksista ei ole vähennetty 
36 §:ssä tarkoitettuja tuloja; taikka 

2) paikallisyksikkö on antanut lomituspal-
veluja tai maksanut korvausta itse järjestetys-
tä lomituksesta säännösten vastaisesti.  

Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta 

palauttaa valtion korvausta 1 momentin 
2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa siltä 
osin kuin palvelun tai korvauksen saajaan 
kohdistuvasta takaisinperinnästä on luovuttu 
29 §:n 3 momenttiin perustuvalla paikal-
lisyksikön päätöksellä, jonka eläkelaitos on 
hyväksynyt, taikka eläkelaitoksen tai hallin-
to-oikeuden päätöksellä.  

Palautettava määrä on maksettava viimeis-
tään eläkelaitoksen ilmoittamana eräpäivänä, 
joka voi olla aikaisintaan kuukauden kuluttua 
ilmoituksen lähettämisestä. Palautettavasta 
määrästä peritään korkolain 3 §:n 2 momen-
tin mukainen korko eräpäivästä lukien. 

Perusteetta maksettu valtion korvaus voi-
daan jättää perimättä takaisin osittain tai ko-
konaan, jos sen määrä on vähäinen tai jos ta-
kaisinperimistä on pidettävä kohtuuttomana. 
 

9 luku 

Oikaisu ja muutoksenhaku 

42 § 

Oikaisuvaatimus 

Edellä 11 §:ssä tarkoitettuun paikallisyksi-
kön päätökseen ei saa hakea muutosta valit-
tamalla. Jos asianosainen on tyytymätön pää-
tökseen, hänellä on oikeus vaatia eläkelaitok-
selta päätöksen oikaisemista 14 päivän ku-
luessa päätöksestä tiedon saatuaan. Oi-
kaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja toi-
mitettava edellä mainitun ajan kuluessa pai-
kallisyksikölle. 

Paikallisyksikön on oikaistava päätöksensä, 
jos se hyväksyy oikaisuvaatimuksen kaikilta 
osin. Muussa tapauksessa sen on toimitettava 
oikaisuvaatimus, lausuntonsa sekä asiassa 
kertyneet asiakirjat viipymättä eläkelaitoksel-
le. 
 

10 luku 

Erinäiset säännökset 

44 a § 

Maatalousyrittäjän ilmoitusvelvollisuus 

Maatalousyrittäjän on ilmoitettava paikal-
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lisyksikölle itseään ja maatalousyritystään 
koskevat tiedot, jotka voivat vaikuttaa lomi-
tuspalvelujen järjestämiseen hänelle taikka 
hänen itse järjestämästään lomituksesta mak-
settavan korvauksen saamiseen tai määrään. 

Maatalousyrittäjän on ilmoitettava 1 mo-
mentissa tarkoitetut tiedot myös eläkelaitok-
selle sen käsitellessä asiaa oikaisuvaatimuk-
sen perusteella. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä 1 momentin perusteella 
annettavista tiedoista.  
 

46 § 

Lomituskustannuksia koskevat eläkelaitoksen 
selvitykset 

Eläkelaitoksen tulee tehdä sosiaali- ja ter-
veysministeriölle: 

1) kuukausittain selvitys toimeksiantoso-
pimuksen tehneille kunnille ennakkona mak-
samastaan määrästä ja 13 §:ssä tarkoitetuissa 
tapauksissa lomituspalvelujen järjestämiseen 
itse käyttämästään määrästä; sekä 

2) varainhoitovuotta seuraavan vuoden 
loppuun mennessä kokonaistilitys 35 §:ssä 
tarkoitetuista lomituskustannuksista ja niitä 
varten maksetun valtion korvauksen käytös-
tä. 
 

47 § 

Eläkelaitoksen velvollisuus palauttaa perus-
teetta saamansa valtion korvaus 

Jos eläkelaitos on saanut perusteetta tässä 
laissa tarkoitettua valtion korvausta, sosiaali- 
ja terveysministeriön on määrättävä liikaa 
saatu määrä palautettavaksi. 

Palautettavasta määrästä peritään korkolain 
3 §:n 2 momentin mukainen korko sen kalen-
terivuoden alusta, jota edeltävän vuoden ai-
kana valtion korvausta on maksettu perus-
teetta. 

Palautettava määrä voidaan jättää perimättä 
takaisin osittain tai kokonaan, jos sen määrä 
on vähäinen tai takaisinperimistä on pidettä-
vä kohtuuttomana. 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi myös 
päättää, että palautettava määrä vähennetään 
myöhemmin seuraavan valtion korvauksen 
yhteydessä.  
 

47 a § 

Suoritusvelvollisuuden raukeaminen 

Eläkelaitoksen sekä sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön velvollisuus suorittaa saamatta jää-
nyt valtion korvaus raukeaa viiden vuoden 
kuluttua sen varainhoitovuoden päättymises-
tä, johon valtion korvaukseen oikeuttavat 
kustannukset kohdistuvat. 

Kunnan ja eläkelaitoksen velvollisuus pa-
lauttaa perusteetta saatu valtion korvaus rau-
keaa viiden vuoden kuluttua sen varainhoito-
vuoden päättymisestä, jonka aikana valtion 
korvaus on maksettu. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä       kuu-

ta 20  . 
Paikallisyksikköjen on huolehdittava siitä, 

että palvelusuunnitelmat on tehty tämän lain 
mukaisesti viimeistään 31 päivänä joulukuuta 
2013. 

Sen lisäksi, mitä 35 §:n 2 momentin 2 b ja 
2 c kohdassa säädetään, mainituissa säännök-
sissä tarkoitettujen kustannusten korvaami-
nen kalenterivuosilta 2011—2013 edellyttää, 
että kustannukset ovat eläkelaitoksen etukä-
teen hyväksymien paikallisyksikkökohtaisten 
suunnitelmien mukaiset. 

Sen estämättä, mitä 40 §:n 2 ja 3 momen-
tissa säädetään, vuotta 2010 koskevien tili-
tysten perusteella palautettavaan valtion kor-
vaukseen sovelletaan tämän lain voimaan tul-
lessa voimassa olleita säännöksiä. 

Tämän lain 29 §:n 3 momenttia, 40 a ja 
47 §:ää sekä 47 a §:n 2 momenttia sovelle-
taan myös niissä tapauksissa, joissa takaisin-
perinnän tai perusteetta saadun valtion kor-
vauksen palautuksen peruste on syntynyt en-
nen tämän lain voimaantuloa.  

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

————— 
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2. 

Laki 

turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain (1264/2009) 4 § seuraavasti: 

 
4 § 

Lomituspalvelujen määrä 

Kalenterivuoden aikana järjestettävien vuo-
silomapäivien ja lisävapaatuntien turkistuot-
tajakohtainen enimmäismäärä vahvistetaan 
sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 

edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä. 
Enimmäismäärät vahvistetaan huomioiden 
kunakin vuonna käytettävissä oleva määrära-
ha.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä       kuu-

ta 20  . 

————— 
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3. 

Laki 

poronhoitajien sijaisapukokeilusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan poronhoitajien sijaisapukokeilusta annetun lain (1265/2009) 5 §:n 1 momentti 

seuraavasti: 
 

5 § 

Korvauksen määrä 

Kalenterivuoden aikana korvattavien si-
jaisaputuntien enimmäismäärä poronhoitajaa 
kohden vahvistetaan sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön asetuksella edellisen kalenterivuo-

den loppuun mennessä. Enimmäismäärä 
vahvistetaan huomioiden kunakin vuonna 
käytettävissä oleva määräraha.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä       kuu-

ta 20  . 
 

————— 
 

Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 2010 

 
 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 
 

Peruspalveluministeri Paula Risikko 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 

1. 

Laki 

maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996) 2—4 §, 7 b ja 7 c §, 7 e §:n 

2 momentti, 8 ja 11 §, 14 §:n 2 momentti, 15 §:n 2 momentti, 16 §, 24 §:n 2 momentti, 28—
30, 32, 36, 40, 42 ja 47 §,  

sellaisina kuin niistä ovat 3 § osaksi laeissa 458/2004 ja 998/2008, 4 ja 32 § osaksi laissa 
458/2004, 7b ja 7 c § sekä 7 e §:n 2 momentti ja 24 §:n 2 momentti laissa 1135/2001, 16, 30 ja 
36 § osaksi laissa 1135/2001 sekä 28 § laissa 629/2003, sekä 

lisätään lakiin uusi 8 a, 16 a ja 16 b §, 35 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi 
laissa 1263/2009, uusi 2 b ja 2 c kohta, lakiin uusi 40 a ja 44 a § sekä lakiin siitä lailla 
623/1999 kumotun 46 §:n tilalle uusi 46 § seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

2 § 

Maatalouden, karjatalouden ja maatalous-
yrityksen määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) maataloudella maatilatalouden tulovero-

lain (543/1967) mukaan verotettavaa karjata-
louden ja kasvinviljelyn harjoittamista; 
 

2) karjataloudella maatilatalouden tulove-
rolain mukaan verotettavaa kotieläintaloutta, 
ei kuitenkaan porotaloutta eikä kalataloutta; 
 

3) maatalousyrityksellä sellaista maatalout-
ta, jota harjoitetaan itsenäisenä taloudellisena 
yksikkönä. 

1 luku 

Yleiset säännökset 

2 §  

Maatalouden, kotieläintuotannon ja maata-
lousyrityksen määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) maataloudella maatilatalouden tulovero-

lain (543/1967) mukaan verotettavaa koti-
eläintuotannon ja kasvinviljelyn harjoittamis-
ta; 

2) kotieläintuotannolla maatilatalouden tu-
loverolain mukaan verotettavaa kotieläintuo-
tantoa, ei kuitenkaan porotaloutta eikä kalata-
loutta; sekä 

3) maatalousyrityksellä sellaista maatalout-
ta, jota harjoitetaan itsenäisenä taloudellisena 
yksikkönä. 

 
 

3 §

Maatalousyrittäjän määritelmä 

Maatalousyrittäjällä tarkoitetaan tässä 
laissa henkilöä, joka itse työhön osallistuen 

3 §

Maatalousyrittäjän määritelmä 

Tässä laissa tarkoitetaan maatalousyrittä-
jällä henkilöä, joka itse työhön osallistuen 
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harjoittaa maataloutta ja: 
1) joka on ollut velvollinen ottamaan maa-

talousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 §:ssä 
tarkoitetun vakuutuksen ja jolla on voimassa 
mainittu vakuutus tai vireillä hakemus sen 
saamiseksi; tai  

2) jolle on myönnetty 1 kohdassa tarkoitet-
tuun vakuutukseen perustuva työkyvyttömyys-
eläke osaeläkkeenä tai kuntoutustuki. 

Maatalousyrittäjänä pidetään myös sellaista 
15—18-vuotiasta maatalouden harjoittajaa, 
joka muutoin kuin ikänsä puolesta täyttää 
1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun vakuutuk-
sen saamisen edellytykset.  

Maatalousyrittäjänä ei pidetä maatalouden 
harjoittajaa, jolle lomitusajankohtana makse-
taan työttömyysturvalaissa (602/84) tarkoi-
tettua työttömyyspäivärahaa tai työmarkkina-
tuesta annetussa laissa (1542/93) tarkoitettua 
työmarkkinatukea. Maatalousyrittäjänä ei pi-
detä myöskään maatalouden harjoittajaa, jol-
la lomitusajankohtana ei ole oikeutta työttö-
myyspäivärahaan työttömyysturvalain 7, 8, 9 
tai 11 §:ssä tarkoitetusta syystä, eikä maata-
louden harjoittajaa, jolla ei ole oikeutta työ-
markkinatukeen työmarkkinatuesta annetun 
lain 17—20 §:ssä tarkoitetusta syystä. 

harjoittaa maataloutta ja 
1) joka on ollut velvollinen ottamaan maa-

talousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 §:ssä 
tarkoitetun vakuutuksen ja jolla on voimassa 
sanottu vakuutus tai vireillä hakemus sen 
saamiseksi; 

2) jolle on myönnetty 1 kohdassa tarkoitet-
tuun vakuutukseen perustuva kuntoutustuki; 
tai 

3) joka on iältään 15—18-vuotias ja täyttää 
muutoin kuin ikänsä puolesta 1 kohdassa tar-
koitetun vakuutuksen saamisen edellytykset.  
 

 
4 § 

Vuosilomaan oikeutettu maatalousyrittäjä 

Vuosilomaan on oikeutettu maatalousyrittä-
jä, joka harjoittaa karjataloutta päätoimisesti 
siten kuin asetuksella säädetään. Karjatalou-
den tulee vuosiloman pitämisajankohtana kä-
sittää vähintään neljä kotieläinyksikköä. Ko-
tieläinyksiköstä säädetään tarkemmin asetuk-
sella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 § 

Vuosilomaan oikeutettu maatalousyrittäjä 

Vuosilomaan on oikeutettu maatalousyrit-
täjä, jonka harjoittama kotieläintuotanto kä-
sittää vuosiloman pitämisajankohtana vähin-
tään neljä kotieläinyksikköä. Kotieläinyksik-
kö määräytyy eläinlajikohtaisesti eläintenpi-
dosta aiheutuvan työmäärän perusteella. 
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-
kemmat säännökset kotieläinyksikön määräy-
tymisestä.  

Lisäedellytyksenä vuosiloman saannille on, 
että maatalousyrittäjä harjoittaa kotieläin-
tuotantoa päätoimisesti. Päätoimisena pide-
tään kotieläintuotannon harjoittajaa, jonka 
työpanos lomitusajankohtana ja sitä edeltä-
neen kuuden kuukauden aikana on kohdistu-
nut maatalouden harjoittamiseen vähintään 
samassa määrin kuin maatalousyrityksen ul-
kopuolella tapahtuvaan työskentelyyn. Koti-
eläintuotannon harjoittajaa ei kuitenkaan pi-
detä päätoimisena, jos hänelle maksetaan 
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Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-

tään, maatalousyrittäjällä ei ole oikeutta vuo-
silomaan: 

1) sen kalenterivuoden aikana, jonka kulu-
essa hänen velvollisuutensa ottaa 3 §:n 1 mo-
mentin 1 kohdassa tarkoitettu vakuutus alkaa, 
lukuun ottamatta sitä vuosilomaoikeutta, jota 
saman maatalousyrityksen maatalousyrittäjät 
eivät ole käyttäneet kyseisen kalenterivuoden 
aikana; eikä 

2) sinä aikana, jolloin hän saa toistaiseksi 
myönnettyä täyttä työkyvyttömyyseläkettä, 
täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruista 
kuntoutustukea tai työttömyyseläkettä. 

lomitusajankohtana työttömyysturvalaissa 
(1290/2002) tarkoitettua työttömyysetuutta 
tai jos hänelle ei makseta etuutta sen vuoksi, 
että meneillään on työttömyysturvalain 1 lu-
vun 5 §:ssä tarkoitettu korvaukseton määrä-
aika. Päätoimisuuden määrittelystä sääde-
tään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

Sen estämättä, mitä 1 ja 2 momentissa sää-
detään, maatalousyrittäjällä ei ole oikeutta 
vuosilomaan:  

1) sen kalenterivuoden aikana, jonka kulu-
essa hänen velvollisuutensa ottaa 3 §:ssä tar-
koitettu vakuutus alkaa, lukuun ottamatta sitä 
vuosilomaoikeutta, jota saman maatalousyri-
tyksen maatalousyrittäjät eivät ole käyttäneet 
kyseisen kalenterivuoden aikana; eikä 
 

2) sinä aikana, jolloin hän saa toistaiseksi 
myönnettyä täyttä työkyvyttömyyseläkettä, 
täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruista 
kuntoutustukea tai työttömyyseläkettä. 

 
 

2 luku 

Oikeus lomituspalveluihin  

7 b §  

Sijaisapu sairaan lapsen hoitamista varten 

Sijaisapuun oikeutetulla maatalousyrittäjäl-
lä on oikeus saada sijaisapua: 

1) alle 10-vuotiaan lapsen sairastumisen 
johdosta enintään seitsemäksi päiväksi; sekä 

2) alle 16-vuotiaan sairaan lapsen erikois-
sairaanhoitolaissa (1062/1989) tarkoitetussa 
sairaanhoidon toimintayksikössä tapahtuvan 
hoidon tai lakiin perustuvan kuntoutuksen 
vuoksi enintään ajaksi, jolta maatalousyrittä-
jälle suoritetaan sairausvakuutuslain 
(364/1963) mukaista erityishoitorahaa. 
 

2 luku 

Oikeus lomituspalveluihin  

7 b § 

Sijaisapu sairaan lapsen hoitoa varten 

Sijaisapuun oikeutetulla maatalousyrittäjäl-
lä on oikeus saada sijaisapua: 

1) alle 10-vuotiaan lapsen sairastumisen 
johdosta enintään seitsemäksi päiväksi; sekä 

2) sairaan tai vammaisen lapsen hoitoon 
tai kuntoutukseen osallistumista varten enin-
tään siksi ajaksi, jolta hänelle maksetaan sai-
rausvakuutuslaissa (1224/2004) tarkoitettua 
erityishoitorahaa. 

 
 

 
 

7 c §  

Sijaisapu raskautta ja synnytystä, isyyslomaa 
sekä ottolapsen hoitoa varten 

Sijaisapuun oikeutetulla maatalousyrittäjäl-
lä on oikeus saada sijaisapua: 

1) raskautta ja synnytystä varten enintään 

7 c §

Sijaisapu raskautta, synnytystä sekä lapsen 
ja ottolapsen hoitoa varten  

Sijaisapuun oikeutetulla maatalousyrittäjäl-
lä on oikeus saada sijaisapua: 

1) raskautta, synnytystä ja lapsen hoitoa 
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siksi ajaksi, jolta hänellä on oikeus sairaus-
vakuutuslain mukaiseen äitiys- tai vanhem-
painrahaan; 

2) isyyslomaa varten enintään siksi ajaksi, 
jolta hänellä on oikeus sairausvakuutuslain 
mukaiseen isyysrahaan; sekä 
 

3) ottolapsen hoitoa varten alle kuusivuoti-
aan lapsen hoitoon otosta alkaen enintään 
siksi ajaksi, jolta hänelle maksetaan sairaus-
vakuutuslain mukaista vanhempainrahaa. 
 

varten enintään siksi ajaksi, jolta hänelle 
maksetaan sairausvakuutuslaissa tarkoitettua 
äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa; sekä 

2) ottolapsen hoitoa varten enintään siksi 
ajaksi, jolta hänelle maksetaan sairausvakuu-
tuslaissa tarkoitettua ottovanhemman van-
hempain- tai isyysrahaa. 
 

 
7 e §  

Sijaisapu aikuiskoulutusta varten 

— — — — — — — — — — — — — — 
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 

maatalousyrittäjien opintorahasta annetussa 
valtioneuvoston päätöksessä (408/1997) tar-
koitettuun maatalousyrittäjien opintorahaan 
tai aikuiskoulutustuesta annetussa laissa 
(1276/2000) tarkoitettuun aikuiskoulutustu-
keen oikeutetulla maatalousyrittäjällä on oi-
keus saada sijaisapua aikuiskoulutukseen 
osallistumista varten enintään niin kauan kuin 
edellä tarkoitetulla tavalla tuettu koulutus 
kestää. 

7 e §  

Sijaisapu aikuiskoulutusta varten 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 

maatalousyrittäjällä on oikeus saada sijais-
apua enintään siksi ajaksi, kun hän osallistuu 
sellaiseen koulutukseen, johon hänelle myön-
netään 

1) maatalousyrittäjien opintorahaa maa- ja 
puutarhatalouden kansallisista tuista anne-
tun lain (1559/2001) 6 §:ssä tarkoitettuna 
muuna kansallisena tukena; tai 

2) aikuiskoulutustukea aikuiskoulutustuesta 
annetun lain (1276/2000) perusteella.  
 

 
8 § 

Lomituspäivän kesto 

Lomituspäivän kesto määritellään lomitus-
tunteina siten, että se keskimäärin vastaa lo-
mitettavan maatalousyrittäjän tehtäväosuutta 
maatalousyrityksen hoitoon kuuluviin välttä-
mättömiin tehtäviin käytettävästä kokonais-
työajasta. Lomitustuntien määrä arvioidaan ti-
lan karjamäärän ja karjan laadun, tilan tuo-
tantomenetelmien ja -olosuhteiden sekä lomi-
tusajankohdan perusteella siten kuin asetuk-
sella tarkemmin säädetään. Lomitustuntien 
määrää arvioitaessa otetaan huomioon myös 
lomittajana toimivan henkilön ammattitaito ja 
kyky suoriutua lomitukseen kuuluvista tehtä-
vistä. 

8 § 

Lomituspäivän kesto 

Lomituspäivän kesto määritellään lomitus-
tunteina siten, että se keskimäärin vastaa lo-
mitettavan maatalousyrittäjän tehtäväosuutta 
maatalousyrityksen hoitoon kuuluviin vält-
tämättömiin tehtäviin käytettävästä kokonais-
työajasta. Lomitustuntien määrä arvioidaan 
tilan kotieläintuotantoon kuuluvien kotieläin-
ten määrän ja laadun, tilan tuotantomenetel-
mien ja -olosuhteiden sekä lomitusajankoh-
dan perusteella. Lomitustuntien määrää arvi-
oitaessa otetaan huomioon myös lomittajana 
toimivan henkilön ammattitaito ja kyky suo-
riutua lomitukseen kuuluvista tehtävistä.  

Lomituspäivän keston määrittelemisestä 
säädetään tarkemmin valtioneuvoston ase-
tuksella. 
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 8 a § 

Palvelusuunnitelma 

Vuosilomaan oikeutetun maatalousyrittä-
jän lomituspalvelujen toteuttamiseksi paikal-
lisyksikön on yhteistyössä maatalousyrittäjän 
kanssa laadittava maatalousyritykselle palve-
lusuunnitelma. Palvelusuunnitelma voidaan 
tarpeen mukaan laatia myös muun kuin vuo-
silomaan oikeutetun maatalousyrittäjän lomi-
tuspalvelujen toteuttamiseksi. Jos maatalous-
yrityksessä käytetään paikallisyksikön järjes-
tämiä lomituspalveluja, palvelusuunnitelma 
laaditaan paikallisyksikön hallintohenkilös-
tön toteuttaman tilakäynnin yhteydessä.  

Palvelusuunnitelmaan merkitään ainakin:  
1) kuvaus maatalousyrityksessä harjoitet-

tavasta maataloudesta;  
2) kotieläintuotantoon kuuluvien kotieläin-

ten määrä ja laatu sekä niiden hoitoon käy-
tettävät työmenetelmät;  

3) kotieläintuotantoon kuuluvien kotieläin-
ten päivittäiset hoitotyöt ja maatalousyrityk-
sen hoitoon kuuluvat muut välttämättömät 
tehtävät sekä arvio niiden vaatimasta päivit-
täisestä kokonaistyöajasta; 

4) maatalousyrityksessä vakituisesti työs-
kentelevät henkilöt; 

5) maatalousyrittäjien tehtäväosuudet maa-
talousyrityksen hoitoon kuuluvista välttämät-
tömistä tehtävistä; ja 

6) arvio maatalousyrittäjien lomituspäivän 
kestosta.  

Paikallisyksikön järjestämiä lomituspalve-
luja käytettäessä palvelusuunnitelmaan mer-
kitään lisäksi ainakin tieto: 

1) tilakäynnin toteutumisesta ja tilakäynnil-
le osallistuneista henkilöistä;  

2) seuraavaksi suunnitellun tilakäynnin 
ajankohdasta;  

3) tilan lomitustöiden edellyttämästä 
osaamistasosta; 

4) lomittajien maatalousyrityskohtaisesta 
perehdytyksestä;  

5) lomituspalvelujen tilakohtaisesta palve-
lukokonaisuudesta; 

6) lomituspalvelujen tilakohtaisista kehit-
tämistarpeista; ja 

7) tilakäynnillä havaituista keskeisistä lo-
mittajien työoloja koskevista työsuojelullisis-
ta seikoista ja paikallisyksikön esittämät niitä 
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koskevat toimenpidevaatimukset.  
Palvelusuunnitelma on tarkistettava maata-

lousyrittäjän tai paikallisyksikön aloitteesta, 
jos palveluntarpeessa tai olosuhteissa tapah-
tuu muutoksia. Paikallisyksikön järjestämiä 
lomituspalveluja käytettäessä palvelusuunni-
telma tarkistetaan kuitenkin aina vähintään 
joka kolmas vuosi tehtävän tilakäynnin yh-
teydessä.  
 

 
3 luku 

Hallinto 

11 § 

Päätösvalta 

Edellä 10 §:n 3 momentissa tarkoitettu vas-
tuuhenkilö päättää 1 §:n 2 momentissa tarkoi-
tettujen lomituspalvelujen antamisesta, palve-
lujen saajalta tämän lain nojalla perittävistä 
maksuista, palvelun saajan velvollisuudesta 
korvata perusteettomasti annetuista lomitus-
palveluista aiheutuneet kustannukset sekä pe-
rusteettomasti maksetun 1 §:n 2 momentin 
2 kohdassa tarkoitetun korvauksen takaisin-
perinnästä. 

3 luku 

Hallinto 

11 § 

Päätöksenteko 

Paikallisyksikkö päättää lomituspalvelujen 
antamisesta, itse järjestetystä lomituksesta 
maksettavasta korvauksesta, palvelun saajal-
ta perittävästä maksusta, palvelun saajan vel-
vollisuudesta korvata perusteettomasti anne-
tusta lomituspalvelusta aiheutuneet kustan-
nukset sekä perusteettomasti maksetun kor-
vauksen takaisinperinnästä. Päätös annetaan 
tiedoksi asianosaiselle hallintolain 
(434/2003) 59 §:ssä säädetyllä tavalla. 

 
 

4 luku 

Paikallisyksikön järjestämät lomituspalve-
lut 

14 § 

Paikallisyksikön velvollisuus antaa lomitus-
palveluja 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos maatalousyrityksessä toimivat maatalo-

usyrittäjät ovat samanaikaisesti vuosilomalla 
taikka jos yrityksessä on vain yksi maatalo-
usyrittäjä, joka on vuosilomalla, paikallisyk-
sikön tulee yrityksen karjanhoidon turvaami-
seksi järjestää yritykseen tavanomaisen lomi-
tuksen lisäksi tarpeen mukaan myös valvon-
takäyntejä. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

4 luku 

Paikallisyksikön järjestämät lomituspalve-
lut 

14 § 

Paikallisyksikön velvollisuus antaa lomitus-
palveluja 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos maatalousyrityksessä toimivat maatalo-

usyrittäjät ovat samanaikaisesti vuosilomalla 
taikka jos yrityksessä on vain yksi maatalo-
usyrittäjä, joka on vuosilomalla, paikallisyk-
sikön tulee yrityksen kotieläintuotantoon 
kuuluvien kotieläinten hoidon turvaamiseksi 
järjestää yritykseen tavanomaisen lomituksen 
lisäksi tarpeen mukaan myös valvontakäynte-
jä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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15 §  

Lomituspalvelujen järjestämistavat  

— — — — — — — — — — — — — —  
Paikallisyksikön on palkattava riittävä ja 

tarkoituksenmukainen määrä 1 momentin 
1 kohdassa tarkoitettuja kuukausipalkkaisia 
ja tuntipalkkaisia maatalouslomittajia siten, 
että tämän lain edellyttämät palvelut voidaan 
turvata joustavasti ja taloudellisesti. Kuukau-
sipalkkaisten lomittajien määrä tulee suhteut-
taa paikallisyksikön järjestämiä lomituspalve-
luja käyttävien maatalousyrittäjien määrään 
siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

15 §  

Lomituspalvelujen järjestämistavat  

— — — — — — — — — — — — — —  
Paikallisyksikön on palkattava riittävä ja 

tarkoituksenmukainen määrä maatalouslo-
mittajia siten, että tämän lain edellyttämät 
palvelut voidaan turvata joustavasti ja talou-
dellisesti.  
— — — — — — — — — — — — — — 

 
16 § 

Lomitustehtävien laajuus sekä maksullinen 
lomittaja-apu 

Edellä 15 §:ssä tarkoitetun maatalouslomit-
tajan tulee huolehtia maatalousyrityksen kar-
jatalouteen kuuluvista ja muista yrityksen 
hoitoon liittyvistä välttämättömistä tehtävistä. 

Vuosilomaan oikeutetun maatalousyrittäjän 
pyynnöstä paikallisyksikkö voi osoittaa palve-
luksessaan olevan vakituisesti lomitustyötä 
tekevän tai 15 §:n 1 momentin 2 kohdassa 
tarkoitetun maatalouslomittajan työskentele-
mään muissakin kuin tässä laissa tarkoite-
tuissa tehtävissä 28 §:n 1 momentissa säädet-
tyä maksua vastaan enintään 120 tuntia ka-
lenterivuodessa vuosilomaan oikeutettua 
maatalousyrittäjää kohden, jollei se vaaranna 
14 §:ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämis-
tä.  

Paikallisyksikkö voi myös muun kuin vuosi-
lomaan oikeutetun maatalousyrittäjän pyyn-
nöstä osoittaa maatalouslomittajan muihinkin 
kuin tässä laissa tarkoitettuihin tehtäviin, 
jollei se vaaranna 14 §:ssä ja 2 momentissa 
tarkoitettujen palvelujen järjestämistä. Täl-
löin palvelun saaja on velvollinen korvaa-
maan palvelusta aiheutuneet kustannukset si-
ten kuin 28 §:n 2 momentissa säädetään. 

16 § 

Lomitustehtävien laajuus  

 
Maatalouslomittajan tulee huolehtia maata-

lousyrityksen kotieläintuotantoon kuuluvista 
ja muista maatalousyrityksen hoitoon kuulu-
vista välttämättömistä tehtävistä siltä osin 
kuin ne kuuluvat vuosilomalla olevan tai si-
jaisapua saavan maatalousyrittäjän tehtävä-
osuuteen.  
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 16 a § 

Lomittajien maatalousyrityskohtainen pereh-
dytys 

Paikallisyksikön tulee huolehtia yhteistyös-
sä maatalousyrittäjän kanssa siitä, että maa-
talousyritykseen osoitetut maatalouslomitta-
jat saavat tilalla maatalousyrityskohtaista 
perehdytystä 16 §:ssä tarkoitettuihin lomitus-
tehtäviin.  
 

 
 16 b § 

Maksullinen lomittaja-apu 

Paikallisyksikkö voi järjestää vuosilomaan 
oikeutetulle maatalousyrittäjälle maksullista 
lomittaja-apua 28 §:n 1 momentissa säädet-
tyä maksua vastaan enintään 120 tuntia ka-
lenterivuodessa. Edellytyksenä on, että pal-
velu ei vaaranna vuosiloman ja sijaisavun 
järjestämistä ja että sen toteuttamiseen käy-
tetään vain sellaisen lomittajan työpanosta, 
joka on paikallisyksikön palveluksessa ja te-
kee vakituisesti lomitustyötä tai jota tarkoite-
taan 15 §:n 1 momentin 2 kohdassa.  

Paikallisyksikkö voi lisäksi järjestää muul-
lekin henkilölle kuin maatalousyrittäjälle 
maksullista lomittaja-apua 28 §:n 2 momen-
tissa säädettyä maksua vastaan, jollei palve-
lu vaaranna vuosiloman, sijaisavun tai 
1 momentissa tarkoitetun lomittaja-avun jär-
jestämistä.  
 

 
5 luku 

Maatalousyrittäjän itse järjestämä lomitus 

24 §  

Maatalousyrittäjän velvollisuus järjestää itse 
lomituksensa 

— — — — — — — — — — — — — — 
Edellä 1 momentissa tarkoitettu maatalous-

yrittäjä voi järjestää itselleen myös 16 §:n 
2 momentissa tarkoitettua palvelua vastaavaa 
maksullista lomittaja-apua. 

5 luku 

Maatalousyrittäjän itse järjestämä lomitus 

24 §  

Maatalousyrittäjän velvollisuus järjestää itse 
lomituksensa 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 1 momentissa tarkoitettu maatalous-

yrittäjä voi järjestää itselleen myös 16 b §:n 
1 momentissa tarkoitettua palvelua vastaavaa 
maksullista lomittaja-apua.  
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6 luku 

Palveluista perittävät maksut ja korvauk-
set 

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. 

6 luku 

Palveluista perittävät maksut ja korvauk-
set 

28 § 

Maksullisesta lomittaja-avusta perittävät 
maksut 

Maatalousyrittäjältä peritään 16 b §:n 
1 momentissa tarkoitetusta lomittaja-avusta 
tuntimaksu, joka vastaa maatalouslomittajan 
kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopi-
muksen mukaista vähimmäisperuspalkkaa 
tunnilta lisättynä viidellä prosentilla.  

Edellä 16 b §:n 2 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. 
 

 
29 § 

Perusteettomasti annetusta palvelusta aiheu-
tuneiden kustannusten korvaaminen sekä 
perusteettomasti maksetun korvauksen pa-

lauttaminen 

Jos 14 §:ssä tarkoitettuja lomituspalveluja 
on annettu perusteettomasti, palvelun saaja on 
velvollinen korvaamaan paikallisyksikölle ai-
heutuneet kustannukset 28 §:n 2 momentissa 
säädetyin perustein. 

Jos 26 §:ssä tarkoitettua korvausta on mak-
settu perusteettomasti, korvauksen saaja on 
velvollinen palauttamaan liikaa saamansa 
korvauksen paikallisyksikölle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 § 

Perusteettomasti annetun palvelun korvaa-
minen ja perusteettomasti maksetun korvauk-

sen palauttaminen 

 
Jos lomituspalveluja on annettu perusteet-

tomasti, palvelun saaja on velvollinen kor-
vaamaan paikallisyksikölle siitä aiheutuneet 
kustannukset. 

Jos itse järjestetystä lomituksesta on mak-
settu korvausta perusteettomasti, korvauksen 
saaja on velvollinen palauttamaan liikaa 
saamansa korvauksen paikallisyksikölle. 

Takaisinperinnästä voidaan luopua osittain 
tai kokonaan, jos se katsotaan kohtuulliseksi 
eikä perusteeton etu ole aiheutunut palvelun 
tai korvauksen saajan taikka hänen edusta-
jansa vilpillisestä menettelystä. Takaisinpe-
rinnästä voidaan luopua myös silloin, kun 
takaisin perittävä määrä on vähäinen. Pää-
tös takaisinperinnästä on tehtävä viiden vuo-
den kuluessa perusteettoman lomituspalvelun 
antamisesta tai perusteettoman korvauksen 
maksamisesta. 
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30 § 
 

Viivästyskorko sekä perintä ilman tuomiota 
tai päätöstä 

 
  Jos 27, 27 a—27 c tai 28 §:ssä tarkoitettua 
maksua taikka 29 §:n 1 tai 2 momentissa tar-
koitettua korvausta ei ole suoritettu eräpäivä-
nä, saadaan vuotuista viivästyskorkoa periä 
eräpäivästä lukien korkolain (633/1982) 4 §:n 
3 momentissa säädetyin perustein. Viivästys-
koron maksamisen perusteena oleva eräpäivä 
voi olla aikaisintaan kahden viikon kuluttua 
maksun määräämisen perusteena olevan pal-
velun saamisesta. 
  Edellä 1 momentissa tarkoitetut maksut tai 
korvaukset viivästyskorkoineen saadaan ulos-
ottaa ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin 
verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoi-
min annetussa laissa (367/61) säädetään.  
 

30 § 

Viivästyskorko ja maksuvelvoitteen täytän-
töönpano 

Jos sijaisavusta tai maksullisesta lomittaja-
avusta määrättyä maksua tai 29 §:ssä tarkoi-
tettua korvausta ei ole maksettu viimeistään 
eräpäivänä, saadaan viivästyskorkoa periä 
eräpäivästä lukien korkolain (633/1982) 4 §:n 
1 momentissa säädetyin perustein. Viivästys-
koron perusteena oleva eräpäivä voi olla ai-
kaisintaan kahden viikon kuluttua maksu- tai 
takaisinperintäpäätöksen antamisesta. 
 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu maksu tai 
korvaus viivästyskorkoineen saadaan periä 
ilman tuomiota tai hallintotuomioistuimen 
päätöstä siten kuin verojen ja maksujen täy-
täntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) 
säädetään.  
 

 
 

7 luku 

Kustannukset 

32 §  

Paikallishallintokustannukset 

Mitä 31 §:n 1 momentissa säädetään, kos-
kee myös niitä kustannuksia, joita toimeksian-
tosopimuksen tehneille kunnille ja eläkelai-
tokselle aiheutuu tämän lain mukaisten pai-
kallishallintotehtävien hoitamisesta. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun korvauk-
sen kokonaismäärän vahvistaa valtioneuvosto 
vuosittain syyskuun loppuun mennessä seu-
raavaa varainhoitovuotta varten. Tällöin ote-
taan huomioon: 

1) koko maassa korvauksen vahvistamis-
vuotta edeltäneen varainhoitovuoden aikana 
lomitettujen päivien määrä; 

2) kustannukset, joiden arvioidaan keski-
määrin aiheutuvan 10 §:n 3 momentissa tar-
koitetun henkilöstön palkkauksesta ja amma-
tillisesta täydennyskoulutuksesta sekä lomi-
tustoimintaan liittyvistä toimistotehtävistä ja 
muista vastaavista toiminnoista; sekä 

3) kustannustason arvioitu muutos kuntien 

7 luku 

Kustannukset 

32 §  

Paikallishallintokustannukset  

Valtion varoista maksetaan vuosittain koh-
tuullinen korvaus niistä kustannuksista, jotka 
toimeksiantosopimuksen tehneille kunnille ja 
eläkelaitokselle aiheutuvat tämän lain mu-
kaisten paikallishallintotehtävien hoitamises-
ta. Valtioneuvosto vahvistaa vuosittain syys-
kuun loppuun mennessä eläkelaitoksen esi-
tyksestä korvauksen kokonaismäärän seuraa-
vaa kalenterivuotta varten.  

Korvauksen maksamisesta, jaksottamisesta 
ja maksamisajankohdasta säädetään valtio-
neuvoston asetuksella. 
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valtionosuuslain (1147/1996) 4 §:n 2 momen-
tissa säädetyllä tavalla. 
 
 

35 § 

Valtion korvaukseen oikeuttavat lomituskus-
tannukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 1 momentissa tarkoitettuina kustan-

nuksina korvataan: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

35 § 

Valtion korvaukseen oikeuttavat lomituskus-
tannukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 1 momentissa tarkoitettuina kustan-

nuksina korvataan:  
— — — — — — — — — — — — — —  

2 b) palvelusuunnitelmien laatimisesta ja 
tarkistamisesta aiheutuneet matkakustannuk-
set siltä osin, kuin ne ovat syntyneet eläkelai-
toksen ohjeiden mukaisesti suoritetusta teh-
tävästä; 

2 c) maatalouslomittajien maatalousyritys-
kohtaisesta perehdytyksestä aiheutuneet kus-
tannukset siltä osin, kuin ne ovat syntyneet 
eläkelaitoksen ohjeiden mukaisesti suorite-
tusta perehdytyksestä; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

36 § 

Lomituskustannusten vähennykset 

Edellä 35 §:ssä tarkoitettujen kustannusten 
vähennykseksi luetaan: 

1) 27, 27 a—27 c ja 28 §:n nojalla perityt 
maksut sekä 29 §:n 1 ja 2 momentin nojalla 
perityt korvaukset;  

2) 15 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitet-
tujen maatalouslomittajien työnantajalle sai-
rausvakuutuslain nojalla maksettavat päivä-
rahat; sekä 

3) muut mahdolliset tämän lain mukaisiin 
tehtäviin liittyvät tulot. 
 

36 § 

Lomituskustannusten vähennykset 

Valtion korvaukseen oikeuttavista lomitus-
kustannuksista vähennetään: 

1) sijaisavusta ja maksullisesta lomittaja-
avusta saadut maksut; 

2) 29 §:n perusteella saadut korvaukset; 
3) paikallisyksikön palveluksessa olevien 

maatalouslomittajien sairauspäivärahat ja 
muut vastaavat etuudet siltä osin kuin ne 
maksetaan työnantajalle;  

4) muut mahdolliset tämän lain mukaisiin 
tehtäviin liittyvät tulot. 

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua 
korvausta ei kuitenkaan vähennetä lomitus-
kustannuksista, jos sitä vastaava määrä on 
palautettu valtiolle 40 a §:n 1 momentin 
2 kohdan perusteella. 
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8 luku 

Lomituskustannusten korvaaminen toi-
meksiantosopimuksen tehneelle kunnalle 

40 § 

Loppuerän maksaminen sekä liikaa makse-
tun ennakon palauttaminen 

Jos 39 §:ssä tarkoitetun tilityksen perusteel-
la voidaan arvioida, että kunnalle asianomai-
selta varainhoitovuodelta maksetut ennakot 
eivät riitä kattamaan lomituspalveluista ai-
heutuvia kustannuksia, eläkelaitoksen on 
maksettava toteutuneiden kustannusten ja en-
nakkojen erotus loppueränä. Loppuerä mak-
setaan viimeistään sen vuoden loppuun men-
nessä, jonka aikana tilitys on saapunut eläke-
laitokselle. 

Jos tilitys osoittaa, että kunnalle asianomai-
selta varainhoitovuodelta maksetut ennakot 
yksin tai yhdessä loppuerän kanssa ylittävät 
lomituspalveluista aiheutuneiden kirjanpidon 
mukaisten kustannusten määrän, kunnan on 
palautettava liikaa saamansa määrä valtiolle 
siten kuin 47 §:ssä säädetään. 
 

8 luku 

Lomituskustannusten korvaaminen toi-
meksiantosopimuksen tehneelle kunnalle 

40 § 

Valtion korvauksen loppuerä ja palautus 
sekä palautetun määrän käyttäminen 

Jos eläkelaitoksen tarkistama tilitys osoit-
taa, että kunnalle asianomaisena varainhoi-
tovuonna maksetut ennakot eivät riitä katta-
maan lomituspalveluista aiheutuneita kirjan-
pidon mukaisia kustannuksia, eläkelaitoksen 
on maksettava toteutuneiden kustannusten ja 
ennakkojen erotus loppueränä. Loppuerä 
maksetaan sen vuoden loppuun mennessä, 
jonka aikana tilitys on saapunut eläkelaitok-
selle. 

Jos eläkelaitoksen tarkistama tilitys osoit-
taa, että kunnalle asianomaisena varainhoi-
tovuonna maksetut ennakot ylittävät lomitus-
palveluista aiheutuneiden kirjanpidon mu-
kaisten kustannusten määrän, kunnan on pa-
lautettava liikaa saamansa määrä eläkelaitok-
selle. Palautettava määrä on maksettava vii-
meistään eläkelaitoksen ilmoittamana erä-
päivänä, joka voi olla aikaisintaan kuukau-
den kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. 

Eläkelaitos voi käyttää 2 momentin mukai-
sesti palautetun määrän ennakkojen ja lop-
puerien maksamiseen palautuksen vastaanot-
tamisvuoden tai sitä seuraavan kalenterivuo-
den aikana. 
 

 
 40 a § 

Kunnan velvollisuus palauttaa perusteetta 
saamansa valtion korvaus 

Kunnan on palautettava valtion varoista 
perusteetta saamansa korvaus valtiolle, jos  

1) tilityksen tarkistamisen jälkeen ilmenee, 
että kirjanpitoon on sisältynyt lomituskustan-
nuksiin kuulumattomia kustannuksia tai että 
lomituskustannuksista ei ole vähennetty 
36 §:ssä tarkoitettuja tuloja; taikka 

2) paikallisyksikkö on antanut lomituspal-
veluja tai maksanut korvausta itse järjeste-
tystä lomituksesta säännösten vastaisesti. 
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Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta 
palauttaa valtion korvausta 1 momentin 
2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa siltä 
osin kuin palvelun tai korvauksen saajaan 
kohdistuvasta takaisinperinnästä on luovuttu 
29 §:n 3 momenttiin perustuvalla paikallisyk-
sikön päätöksellä, jonka eläkelaitos on hy-
väksynyt, taikka eläkelaitoksen tai hallinto-
oikeuden päätöksellä.  

Palautettava määrä on maksettava viimeis-
tään eläkelaitoksen ilmoittamana eräpäivä-
nä, joka voi olla aikaisintaan kuukauden ku-
luttua ilmoituksen lähettämisestä. Palautet-
tavasta määrästä peritään korkolain 3 §:n 
2 momentin mukainen korko eräpäivästä lu-
kien. 

Perusteetta maksettu valtion korvaus voi-
daan jättää perimättä takaisin osittain tai 
kokonaan, jos sen määrä on vähäinen tai jos 
takaisinperimistä on pidettävä kohtuuttoma-
na. 
 

 
 

9 luku 

Oikaisu ja muutoksenhaku 

42 § 

Oikaisuvaatimus 

Edellä 11 §:ssä tarkoitettuun vastuuhenki-
lön päätökseen ei saa valittamalla hakea 
muutosta. Jos asianosainen on tyytymätön 
vastuuhenkilön päätökseen, hänellä on oikeus 
vaatia eläkelaitokselta päätöksen oikaisemista 
14 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatu-
aan. Oikaisuvaatimus on esitettävä edellä 
säädetyn ajan kuluessa paikallisyksikölle, 
jonka tulee viipymättä toimittaa asiassa ker-
tyneet asiakirjat ja oma lausuntonsa eläkelai-
tokselle. 

Jollei muuta näytetä, asianosaisen katso-
taan saaneen päätöksestä tiedon seitsemänte-
nä päivänä sen päivän jälkeen, jona päätös 
on postitettu hänen ilmoittamaansa osoittee-
seen. 

9 luku 

Oikaisu ja muutoksenhaku 

42 § 

Oikaisuvaatimus 

Edellä 11 §:ssä tarkoitettuun paikallisyksi-
kön päätökseen ei saa hakea muutosta valit-
tamalla. Jos asianosainen on tyytymätön pää-
tökseen, hänellä on oikeus vaatia eläkelaitok-
selta päätöksen oikaisemista 14 päivän ku-
luessa päätöksestä tiedon saatuaan. Oi-
kaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja toi-
mitettava edellä mainitun ajan kuluessa pai-
kallisyksikölle. 

Paikallisyksikön on oikaistava päätöksen-
sä, jos se hyväksyy oikaisuvaatimuksen kai-
kilta osin. Muussa tapauksessa sen on toimi-
tettava oikaisuvaatimus, lausuntonsa sekä 
asiassa kertyneet asiakirjat viipymättä eläke-
laitokselle. 
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 10 luku 

Erinäiset säännökset 

44 a § 

Maatalousyrittäjän ilmoitusvelvollisuus 

Maatalousyrittäjän on ilmoitettava paikal-
lisyksikölle itseään ja maatalousyritystään 
koskevat tiedot, jotka voivat vaikuttaa lomi-
tuspalvelujen järjestämiseen hänelle taikka 
hänen itse järjestämästään lomituksesta 
maksettavan korvauksen saamiseen tai mää-
rään. 

Maatalousyrittäjän on ilmoitettava 1 mo-
mentissa tarkoitetut tiedot myös eläkelaitok-
selle sen käsitellessä asiaa oikaisuvaatimuk-
sen perusteella. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä 1 momentin perusteel-
la annettavista tiedoista.  
 

 
 46 § 

Lomituskustannuksia koskevat eläkelaitoksen 
selvitykset 

Eläkelaitoksen tulee tehdä sosiaali- ja ter-
veysministeriölle: 

1) kuukausittain selvitys toimeksiantosopi-
muksen tehneille kunnille ennakkona maksa-
mastaan määrästä ja 13 §:ssä tarkoitetussa 
tapauksessa lomituspalvelujen järjestämiseen 
itse käyttämästään määrästä; sekä 

2) varainhoitovuotta seuraavan vuoden 
loppuun mennessä kokonaistilitys 35 §:ssä 
tarkoitetuista lomituskustannuksista ja niitä 
varten maksetun valtion korvauksen käytöstä. 

 
47 § 

Perusteettoman edun palautus 

 
Jos eläkelaitos tai toimeksiantosopimuksen 

tehnyt kunta on saanut perusteettomasti tässä 
laissa tarkoitettua valtion korvausta, sen on 
palautettava liikaa saamansa määrä valtiolle. 
Perusteettoman edun palauttamisesta ja suo-
ritusvelvollisuuden raukeamisesta on soveltu-

47 §

Eläkelaitoksen velvollisuus palauttaa perus-
teetta saamansa valtion korvaus 

Jos eläkelaitos on saanut perusteetta tässä 
laissa tarkoitettua valtion korvausta, sosiaali- 
ja terveysministeriön on määrättävä liikaa 
saatu määrä palautettavaksi. 

Palautettavasta määrästä peritään korko-
lain 3 §:n 2 momentin mukainen korko sen 
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vin osin voimassa, mitä kuntien valtionosuus-
laissa säädetään. 

kalenterivuoden alusta, jota edeltävän vuo-
den aikana valtion korvausta on maksettu pe-
rusteetta. 

Palautettava määrä voidaan jättää peri-
mättä takaisin osittain tai kokonaan, jos sen 
määrä on vähäinen tai takaisinperimistä on 
pidettävä kohtuuttomana. 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi myös 
päättää, että palautettava määrä vähenne-
tään myöhemmin seuraavan valtion korvauk-
sen yhteydessä. 

 
 
 47 a §

Suoritusvelvollisuuden raukeaminen 

Eläkelaitoksen sekä sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön velvollisuus suorittaa saamatta 
jäänyt valtion korvaus raukeaa viiden vuoden 
kuluttua sen varainhoitovuoden päättymises-
tä, johon valtion korvaukseen oikeuttavat 
kustannukset kohdistuvat. 

Kunnan ja eläkelaitoksen velvollisuus pa-
lauttaa perusteetta saatu valtion korvaus 
raukeaa viiden vuoden kuluttua sen varain-
hoitovuoden päättymisestä, jonka aikana val-
tion korvaus on maksettu. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä       kuu-

ta 20  . 
Paikallisyksikköjen on huolehdittava siitä, 

että palvelusuunnitelmat on tehty tämän lain 
mukaisesti viimeistään 31 päivänä joulukuu-
ta 2013. 

Sen lisäksi, mitä 35 §:n 2 momentin 2 b ja 
2 c kohdassa säädetään, mainituissa sään-
nöksissä tarkoitettujen kustannusten korvaa-
minen kalenterivuosilta 2011—2013 edellyt-
tää, että kustannukset ovat eläkelaitoksen 
etukäteen hyväksymien paikallisyksikkö-
kohtaisten suunnitelmien mukaiset. 

Sen estämättä, mitä 40 §:n 2 ja 3 momen-
tissa säädetään, vuotta 2010 koskevien tili-
tysten perusteella palautettavaan valtion 
korvaukseen sovelletaan tämän lain voimaan 
tullessa voimassa olleita säännöksiä. 

Tämän lain 29 §:n 3 momenttia, 40 a ja 
47 §:ää sekä 47 a §:n 2 momenttia sovelle-
taan myös niissä tapauksissa, joissa ta-
kaisinperinnän tai perusteetta saadun valtion 
korvauksen palautuksen peruste on syntynyt 
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ennen tämän lain voimaantuloa. 
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 

ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

——— 
 



 HE 134/2010 vp  
  

 

46 

 
 
 
 

2. 

Laki 

turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain (1264/2009) 4 § seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

4 § 

Lomituspalvelujen määrä 

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa ka-
lenterivuoden aikana järjestettävien vuosilo-
mapäivien ja lisävapaatuntien turkistuottaja-
kohtaisen enimmäismäärän Melan esityksestä 
edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä. 

4 § 

Lomituspalvelujen määrä 

Kalenterivuoden aikana järjestettävien vuo-
silomapäivien ja lisävapaatuntien turkistuot-
tajakohtainen enimmäismäärä vahvistetaan 
sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä. 
Enimmäismäärät vahvistetaan huomioiden 
kunakin vuonna käytettävissä oleva määrä-
raha.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä     kuu-

ta 20  . 
——— 
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3. 

Laki 

poronhoitajien sijaisapukokeilusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan poronhoitajien sijaisapukokeilusta annetun lain (1265/2009) 5 §:n 1 momentti 

seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

5 § 

Korvauksen määrä 

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa ka-
lenterivuoden aikana korvattavien sijaisapu-
tuntien enimmäismäärän poronhoitajaa koh-
den edellisen kalenterivuoden loppuun men-
nessä. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 § 

Korvauksen määrä 

Kalenterivuoden aikana korvattavien si-
jaisaputuntien enimmäismäärä poronhoitajaa 
kohden vahvistetaan sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön asetuksella edellisen kalenterivuo-
den loppuun mennessä. Enimmäismäärä 
vahvistetaan huomioiden kunakin vuonna 
käytettävissä oleva määräraha.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä     kuu-

ta 20  . 
——— 
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Asetusluonnos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valtioneuvoston asetus 

maatalousyrittäjien lomituspalveluasetuksen muuttamisesta 

Annettu Helsingissä    päivänä       kuuta 20 

——— 
 

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esitte-
lystä,  

kumotaan maatalousyrittäjien lomituspalveluasetuksen (1333/1996) 6 ja 20 § ja 
muutetaan 1 §:n 2 kohta ja 2 § seuraavasti: 

 
1 § 

Kotieläinyksikkö 

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 
(1231/1996), jäljempänä lomituspalvelulaki, 
4 §:n 1 momentissa tarkoitettuna kotieläinyk-
sikkönä pidetään 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) kahta hevosta,  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 

Päätoiminen kotieläintuotannon harjoittaja 

Lomituspalvelulain 4 §:n 2 momentissa tar-
koitettuna päätoimisena kotieläintuotannon 
harjoittajana pidetään kotieläintuotannon har-
joittajaa,  

1) joka lomitusajankohtana ei työskentele 
maatilan ulkopuolella vähintään kolme kuu-
kautta kestävässä työ- tai virkasuhteessa eikä 
harjoita maatalouteen liittymätöntä yritys-
toimintaa maatilan ulkopuolisesta toimipis-
teestä käsin, sekä 

2) joka ei ole myöskään lomitusajankohtaa 
edeltäneen kuuden kuukauden aikana työs-
kennellyt tilan ulkopuolella 1 kohdassa tar-
koitetulla tavalla. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, päätoimisena pidetään kotieläintuotan-
non harjoittajaa, joka maatilan ulkopuolisen 
työskentelynsä ohella on toiminut maatalou-
den harjoittamiseen kuuluvissa tehtävissä sii-
nä määrin, että hänen työtuntimääränsä näis-
sä tehtävissä voidaan arvioida vastanneen 
vähintään sitä työtuntimäärää, joka häneltä 
on kulunut työskentelyyn maatilan ulkopuo-
lella. 

Edellä 2 momentissa tarkoitettua maatalou-
den harjoittamiseen kuuluvaa työaikaa arvi-
oitaessa otetaan huomioon maatalouden har-
joittajalta maatalousyrityksen kotieläintuo-
tannon harjoittamiseen ja muihin yrityksen 
hoitoon liittyviin välttämättömiin tehtäviin 
kuuluva keskimääräinen viikoittainen työtun-
timäärä. 

——— 
Tämä asetus tulee voimaan   päivänä     

kuuta 20  . 

————— 
 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


