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Laki
turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain (1264/2009) 2 §:n 5 kohta ja
15 §,
muutetaan 1, 3—9, 13, 16, 17, 25, 26, 36 ja 39 §, sellaisena kuin niistä on 4 § laissa
1162/2010, sekä
lisätään lakiin uusi 7 a, 35 a, 39 a ja 39 b § seuraavasti:
1§
Lain soveltamisala ja Euroopan unionin lainsäädännön huomioon ottaminen
Turkistuottajalle järjestetään lomituspalveluja tämän lain nojalla vuosilomaa varten
maksutta ja lisävapaata varten maksullisena valtion talousarviossa osoitetun määrärahan
rajoissa.
Lomituspalveluja järjestetään turkistuottajan valinnan perusteella joko osoittamalla hänelle lomittaja tai korvaamalla turkistuottajan itse hankkimista lomituspalveluista aiheutuneita kustannuksia palvelujen tuottajalle.
Tätä lakia toimeenpantaessa noudatetaan lisäksi tiettyjen maa- ja metsätalousalan ja
maaseutualueiden tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annettua komission
asetusta (EU) N:o 702/2014 (maatalousalan ryhmäpoikkeusasetus).
3§
Lomituspalvelujen saamisen edellytykset
Lomituspalveluja järjestetään turkistuottajalle, jolla on merkittävä tehtäväosuus turkistilan turkiseläinten hoitoon päivittäin kuuluvista tehtävistä. Turkistilan turkiseläintuotannossa on lomitusajankohtana oltava vähintään kuusi eläinyksikköä.
Edellytyksenä lomituspalvelujen saamiselle on, että:
1) turkistuottajalla on ollut yhdenjaksoisesti voimassa 2 §:n 2 kohdassa tarkoitettu vakuutus vähintään neljä kuukautta;
2) turkistuottaja ei lomitusajankohtana saa työntekijän eläkelain (395/2006) 3 §:ssä
mainitun lain mukaista toistaiseksi myönnettyä täyttä työkyvyttömyyseläkettä tai täyden
työkyvyttömyyseläkkeen suuruista kuntoutustukea;
3) turkistuottajan turkistila on maatalousalan ryhmäpoikkeusasetuksessa tarkoitettu
pk-yritys;
4) turkistuottajan turkistila ei ole maatalousalan ryhmäpoikkeusasetuksessa tarkoitettu
vaikeuksissa oleva yritys; sekä
HE 112/2015
StVM 15/2015
EV 108/2015
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5) turkistuottajan turkistilalle ei ole annettu perintämääräystä tuen sääntöjenvastaisuutta ja sisämarkkinoille soveltumattomuutta koskevan komission päätöksen perusteella tai
jos perintämääräys on annettu, siinä tarkoitettu saatava on maksettu.
4§
Lomituspalvelujen määrä
Kalenterivuoden aikana järjestettävien vuosilomapäivien ja lisävapaatuntien turkistuottajakohtainen enimmäismäärä vahvistetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella
edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä. Enimmäismäärät vahvistetaan ottaen huomioon kunakin vuonna käytettävissä oleva määräraha.
Lomituspalveluja saa käyttää enintään 90 päivänä kalenterivuoden aikana.
5§
Lomituspalvelutehtävät
Vuosilomalomituksessa huolehditaan turkistilan turkiseläinten päivittäisistä hoitotöistä
siltä osin kuin ne kuuluvat vuosilomalla olevan turkistuottajan tehtäviin.
Lisävapaalomituksessa huolehditaan käytettävissä olevan tuntimäärän puitteissa niistä
turkistilan turkiseläinten hoitotöistä, jotka lomitusajankohtana kuuluvat turkistuottajan
tehtäviin.
6§
Lisävapaasta perittävä maksu
Lisävapaasta peritään palvelun käyttäjältä 6,50 euroa tunnilta.
7§
Itse järjestetystä lomituksesta maksettava korvaus
Itse järjestetyssä lomituksessa korvattava enimmäistuntimäärä turkistuottajan vuosilomapäivää kohden määräytyy turkistilalla lomitusajankohtana olevan eläinyksikkömäärän
mukaan. Ensimmäiset kymmenen eläinyksikköä kerryttävät turkistilan kokonaistuntimäärää 45 minuutilla eläinyksikköä kohden ja seuraavat 30 minuutilla eläinyksikköä kohden.
Näin lasketusta kokonaistuntimäärästä korvataan lomitettavan turkistuottajan tehtäväosuutta vastaava tuntimäärä, kuitenkin enintään kahdeksan tuntia vuosilomapäivää kohden. Erityisistä syistä enimmäistuntimäärästä voidaan poiketa.
Korvaus on enintään 22,50 euroa tunnilta. Korvausta ei makseta arvonlisäveron osuuteen.
Jos turkistuottajan ja lomituspalvelujen tuottajan sopima tuntihinta on pienempi kuin 2
momentissa tarkoitettu korvaus, korvauksena maksetaan turkistuottajan ja palvelujen
tuottajan sopima hinta. Hinta voi muodostua ainoastaan ennakkoperintälain (1118/1996)
25 §:ssä tarkoitetusta työkorvauksesta.
Korvaus maksetaan lomituspalvelujen tuottajalle.
7a§
Itse hankitut lomittajat
Itse järjestetystä lomituksesta aiheutuneita kustannuksia voidaan korvata vain, jos turkistuottaja on hankkinut lomituspalvelut ennakkoperintärekisteriin merkityltä palvelujen
tuottajalta. Hankintaan ei sovelleta julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007).
Kustannuksia ei korvata, jos:
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1) turkistuottaja tai hänen perheenjäsenensä taikka turkistilan toinen yrittäjä tai hänen
perheenjäsenensä on suoraan tai välillisesti tuottanut palvelut; tai
2) lomittajana on toiminut turkistuottaja, hänen perheenjäsenensä, turkistilan toinen
yrittäjä tai hänen perheenjäsenensä.
Edellä 2 momentissa tarkoitetuksi perheenjäseneksi katsotaan turkistuottajan tai turkistilan toisen yrittäjän avio- tai avopuoliso sekä henkilö, joka elää turkistuottajan tai turkistilan toisen yrittäjän taloudessa ja on hänelle tai hänen avio- tai avopuolisolleen sukua suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa.
8§
Perusteettomasti annetun palvelun korvaaminen ja perusteettomasti maksetun
korvauksen palauttaminen
Jos lomituspalveluja on annettu perusteettomasti tai itse järjestetystä lomituksesta on
maksettu korvausta perusteettomasti, palvelun saaja on velvollinen suorittamaan paikallisyksikölle siitä aiheutuneet kustannukset. Paikallisyksikön järjestämässä lomituksessa
paikallisyksikölle aiheutuneena kustannuksena pidetään 33 euroa lomitustunnilta vähennettynä palvelun saajalta palvelusta perityllä maksulla.
Takaisinperinnästä voidaan luopua osittain tai kokonaan, jos se katsotaan kohtuulliseksi eikä perusteeton etu ole aiheutunut palvelun saajan taikka hänen edustajansa vilpillisestä menettelystä. Paikallisyksikkö voi luopua takaisinperinnästä myös silloin, kun takaisin
perittävä määrä on vähäinen.
Takaisinperintä ja korkojen periminen on kuitenkin toteutettava täysimääräisenä, jos takaisinperintä johtuu siitä, ettei annettu palvelu tai maksettu korvaus ole täyttänyt niitä
maa- ja metsätalousalan valtiontukisääntöjä, joiden perusteella lomitusjärjestelmä on hyväksytty, ja jos Euroopan unionin lainsäädäntö tätä edellyttää.
Päätös takaisinperinnästä on tehtävä viiden vuoden kuluessa perusteettoman lomituspalvelun antamisesta tai perusteettoman korvauksen maksamisesta, jollei Euroopan unionin lainsäädännöstä muuta johdu.
9§
Viivästyskorko ja maksuvelvoitteen täytäntöönpano
Jos 6 §:ssä tarkoitettua maksua ei ole maksettu viimeistään eräpäivänä, saadaan viivästyskorkoa periä eräpäivästä lukien korkolain (633/1982) 4 a §:n 1 momentissa säädetyin
perustein. Jos 8 §:ssä tarkoitettua korvausta ei ole maksettu viimeistään eräpäivänä, saadaan viivästyskorkoa periä eräpäivästä lukien korkolain 4 §:n 1 momentissa säädetyin perustein. Viivästyskoron perusteena oleva eräpäivä voi olla aikaisintaan kahden viikon kuluttua maksu- tai takaisinperintäpäätöksen antamisesta.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu maksu ja korvaus viivästyskorkoineen ovat suoraan
ulosottokelpoisia. Niiden perimisestä säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta
annetussa laissa (706/2007).
13 §
Lomituspalvelujen hakeminen
Lomituspalveluja haetaan siltä paikallisyksiköltä, jonka toimialueella turkistuottaja
pääasiallisesti harjoittaa turkiseläintuotantoa. Hakemus on tehtävä turkistiloittain kirjallisesti lomituspalvelujen vastaanottamista edeltävän kalenterivuoden lokakuun loppuun
mennessä. Paikallisyksikön on otettava tutkittavakseen myös määräajan päätyttyä saapunut hakemus, jos hakemuksen myöhästymiselle on ollut painavia syitä eikä haettuihin lomituspalveluihin kuuluvia töitä ole vielä aloitettu.
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Hakemuksessa on ilmoitettava, järjestetäänkö turkistilalla lomitus itse vai käytetäänkö
paikallisyksikön järjestämiä lomituspalveluja. Valinta on turkistilakohtainen.
Hakemuksesta ja sen liitteistä on käytävä ilmi lomituspalvelujen myöntämiseksi tarvittavat tiedot.
16 §
Paikallisyksikön järjestämän lomituksen ajankohta
Paikallisyksikön järjestämiä lomituspalveluja käytettäessä vuosiloma-ajankohtia koskeva ehdotus on tehtävä turkistiloittain kirjallisesti 13 §:ssä tarkoitetulla hakemuksella.
Lisävapaan ajankohdasta turkistuottajan tulee tehdä paikallisyksikölle ehdotus mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Jollei paikallisyksikkö voi järjestää lomitusta turkistuottajan ehdottamana ajankohtana,
sen tulee varata hänelle tilaisuus uuden ajankohdan esittämiseen. Paikallisyksikön on vahvistettava lomitusajankohta ja ilmoitettava se turkistuottajalle mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Vuosiloman ajankohta on ilmoitettava viimeistään kuukautta ennen vuosiloman alkamista, jollei turkistuottaja suostu lyhyempään ilmoitusaikaan.
Jollei vuosilomaa ole voitu pitää paikallisyksikön vahvistamana aikana turkistuottajan
sairauden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi, se voidaan siirtää kokonaan tai osittain pidettäväksi myöhemmin saman vuoden aikana. Vuosiloma voidaan siirtää pidettäväksi
myös seuraavana vuonna huhtikuun loppuun mennessä, jos siirto on mahdollista toteuttaa
valtion talousarviossa edelliselle vuodelle osoitetun määrärahan rajoissa. Turkistuottajan
on tehtävä vuosiloman siirtoa koskeva esitys paikallisyksikölle kirjallisesti sen vuoden
loppuun mennessä, jona vuosiloman pitäminen peruuntui.
17 §
Itse järjestetystä lomituksesta maksettavan korvauksen hakeminen ja maksaminen
Turkistuottajan on haettava korvausta itse järjestetystä lomituksesta kirjallisesti paikallisyksiköltä lomitusajankohtaa seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä. Korvaus voidaan myöntää, vaikka sitä ei ole haettu määräajassa, jos korvauksen epääminen
myöhästymisen vuoksi olisi kohtuutonta.
Hakemuksesta ja sen liitteistä on käytävä ilmi:
1) lomitetut päivät ja kunakin päivänä lomitettu tuntimäärä;
2) onko kyseessä vuosiloma- vai lisävapaalomitus;
3) palvelujen tuottaja;
4) lomittajan nimi ja vahvistus siitä, että 7 a §:ssä säädetyt kustannusten korvaamisen
edellytykset täyttyvät;
5) lomittajan hoitamat tehtävät;
6) lomituksen järjestämisestä sovittu tuntihinta;
7) eläinmäärä lomitusajankohtana;
8) muut korvauksen maksamiseksi tarvittavat tiedot.
Hakemukseen on liitettävä palvelujen tuottajan vahvistus 2 momentin 1—6 kohdassa
tarkoitettujen tietojen oikeellisuudesta.
Paikallisyksikön on maksettava korvaus palvelujen tuottajan ilmoittamalle Euroopan
unionin jäsenvaltiossa sijaitsevassa pankissa olevalle tilille.
25 §
Valtion korvaukseen oikeuttavat lomituskustannukset
Valtion varoista maksetaan Melalle valtion talousarviossa osoitetun määrärahan rajoissa tämän lain mukaisista lomituspalveluista aiheutuvat, toiminnan asianmukaisen hoita4
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misen kannalta tarpeellisina pidettävät kustannukset vähennettyinä lisävapaasta perittävillä maksuilla ja muilla tämän lain mukaisiin paikallisyksikön tehtäviin liittyvillä tuloilla.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuina kustannuksina korvataan:
1) paikallisyksikön palveluksessa olevien lomittajien palkkauksesta ja muista eduista
aiheutuvat kustannukset enintään sen suuruisina kuin kulloinkin voimassa oleva lomittajia
koskeva työehtosopimus ja muut työnantajaa velvoittavat sopimukset edellyttävät;
2) itse järjestetystä lomituksesta maksetut korvaukset;
3) paikallisyksikön ostamista lomituspalveluista aiheutuneet kustannukset enintään
sen suuruisina kuin vastaavat paikallisyksikön palveluksessa olevien lomittajien palkkauksesta ja muista eduista aiheutuvat kustannukset korvataan 1 kohdan mukaisesti;
4) paikallisyksikön palveluksessa olevien lomittajien ammatillisesta täydennyskoulutuksesta aiheutuneet kustannukset;
5) tämän lain mukaiset muut kuin hallintotehtävien hoitoon liittyvät vahingonkorvaukset, jotka on tuomioistuimen päätöksellä tuomittu paikallisyksikön maksettaviksi tai jotka
paikallisyksikkö on maksanut vapaaehtoisesti sillä perusteella, että sen korvausvelvollisuus on ilmeinen; sekä
6) tämän lain mukaisten palvelujen järjestämisestä aiheutuvat muut tarpeelliset kustannukset.
26 §
Toimeksiantosopimuksen tehneelle kunnalle maksettavan korvauksen perusteet
Mela huolehtii 25 §:ssä tarkoitettujen kustannusten korvaamisesta toimeksiantosopimuksen tehneelle kunnalle. Paikallisyksikön palveluksessa olevien lomittajien ammatillisesta täydennyskoulutuksesta aiheutuneet kustannukset korvataan, jos kyseessä on Melan
hyväksymä täydennyskoulutus.
Melan tulee kunnan pyynnöstä etukäteen ratkaista, onko kustannuksia pidettävä tarpeellisina ja suoritetaanko niihin siten valtion korvaus valtion talousarviossa osoitetun
määrärahan rajoissa. Ratkaisu sitoo Melaa sen käsitellessä aikanaan valtion korvausta
koskevaa asiaa.
7 luku
Erinäiset säännökset
35 a §
Lomituspalvelujen tuottajan ilmoitusvelvollisuus
Lomituspalvelujen tuottajan on ilmoitettava paikallisyksikölle lomituspalveluja, lomittajaa ja elinkeinotoimintaansa koskevat tiedot, jotka voivat vaikuttaa itse järjestetystä lomituksesta maksettavan korvauksen saamiseen tai määrään.
Lomituspalvelujen tuottajan on ilmoitettava 1 momentissa tarkoitetut tiedot myös Melalle sen käsitellessä asiaa oikaisuvaatimuksen perusteella.
36 §
Tietojen salassapito ja luovuttaminen
Sen estämättä, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999)
14 §:ssä säädetään, paikallisyksikkö päättää tiedon antamisesta hallussaan olevasta tämän
lain mukaisiin lomituspalveluihin liittyvästä asiakirjasta.
Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 20 kohdassa säädetään, salassa pidettäviä ovat myös sellaiset tämän lain toimeenpa5
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noon liittyvät asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot, jotka koskevat turkistuottajan taloudellista asemaa.
Sen estämättä, mitä muualla laissa säädetään, salassa pidettäviä eivät kuitenkaan ole
sellaiset tämän lain toimeenpanoon liittyvät asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot, jotka on
julkaistava maatalousalan ryhmäpoikkeusasetuksen perusteella.
39 §
Rahamäärien tarkistaminen palkkakertoimella
Tässä laissa mainitut rahamäärät tarkistetaan vuosittain tammikuun alusta työntekijän
eläkelain (395/2006) 96 §:n 1 momentissa tarkoitetulla palkkakertoimella. Tässä laissa
mainitut rahamäärät vastaavat vuoden 2016 palkkakertoimen tasoa.
39 a §
Asiakirjojen säilyttäminen
Lomituspalvelun myöntämiseen, järjestämiseen ja korvaamiseen liittyvät asiakirjat on
säilytettävä maatalousalan ryhmäpoikkeusasetuksessa säädetyn ajan, jollei arkistolaitos
ole määrännyt niitä pysyvästi säilytettäviksi.
39 b §
Lomituspalvelujen järjestämisen keskeyttäminen
Lomituspalvelujen järjestäminen voidaan keskeyttää, jos järjestämiseen tarvittavia varoja ei ole käytettävissä tai Euroopan unionin lainsäädäntö tätä edellyttää. Keskeyttämisestä säädetään tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.
Jos ennen keskeytyksen voimaantuloa järjestettyjä lomituspalveluja ei voida korvata
täysimääräisinä varojen puutteen vuoksi, ne voidaan maksaa seuraavana vuonna sen vuoden valtion talousarviossa turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin osoitetusta
määrärahasta.
Edellä 2 momentissa tarkoitetusta määrärahasta voidaan korvata paikallisyksikölle
myös ne 25 §:n 2 momentin 1 ja 6 kohdan mukaiset kustannukset:
1) jotka ovat aiheutuneet keskeytyksen voimassaoloaikana;
2) jotka eivät olisi olleet vältettävissä; ja
3) joita ei ole voitu varojen puutteen vuoksi korvata täysimääräisesti sen vuoden määrärahasta, johon keskeytys kohdistuu.
————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.
Sen estämättä, mitä tässä laissa säädetään, turkistuottajan ennen tämän lain voimaantuloa itse järjestämään lomitukseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita
säännöksiä.
Tämän lain 8 §:ää sovelletaan myös niissä tapauksissa, joissa takaisinperinnän tai perusteetta saadun valtion korvauksen palautuksen peruste on syntynyt ennen tämän lain
voimaantuloa.
Sen estämättä, mitä 25 §:n 2 momentissa säädetään, ennen tämän lain voimaantuloa toteutetuista lomituspalveluista aiheutuneisiin kustannuksiin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
Sen estämättä, mitä 13 §:n 1 momentissa säädetään lomituspalvelujen hakuajasta,
vuonna 2016 järjestettäviä lomituspalveluja koskeva hakemus on tehtävä viimeistään 15
päivänä tammikuuta 2016.
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