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Laki
turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain (1264/2009) 3 ja 16 §, sel-

laisina kuin ne ovat laissa 1664/2015, sekä
lisätään lakiin uusi 12 a § seuraavasti:

3 §

Lomituspalvelujen saamisen edellytykset

Lomituspalveluja järjestetään turkistuottajalle, jolla on merkittävä tehtäväosuus turkis-
tilan turkiseläinten hoitoon päivittäin kuuluvista tehtävistä. Turkistilan turkiseläintuotan-
nossa on lomitusajankohtana oltava vähintään kuusi eläinyksikköä.

Edellytyksenä lomituspalvelujen saamiselle on, että:
1) turkistuottajalla on ollut yhdenjaksoisesti voimassa 2 §:n 2 kohdassa tarkoitettu va-

kuutus vähintään neljä kuukautta; 
2) turkistuottaja ei lomitusajankohtana saa työntekijän eläkelain (395/2006) 3 §:ssä

mainitun lain mukaista toistaiseksi myönnettyä täyttä työkyvyttömyyseläkettä,
täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruista kuntoutustukea tai työuraeläkettä;

3) turkistuottajan turkistila on maatalousalan ryhmäpoikkeusasetuksessa tarkoitettu
pk-yritys; 

4) turkistuottajan turkistila ei ole maatalousalan ryhmäpoikkeusasetuksessa tarkoitettu
vaikeuksissa oleva yritys; sekä

5) turkistuottajan turkistilalle ei ole annettu perintämääräystä tuen sääntöjenvastaisuut-
ta ja sisämarkkinoille soveltumattomuutta koskevan komission päätöksen perusteella tai,
jos perintämääräys on annettu, siinä tarkoitettu saatava on maksettu.

2 luku

Tarkempia säännöksiä paikallisyksikön järjestämästä lomituksesta

12 a §

Lomittajan työturvallisuus ja työnjohto

Paikallisyksikön järjestämiä lomituspalveluja käyttävän turkistuottajan on huolehditta-
va lomituksen aikana, että turkistilan olosuhteet täyttävät lomitustyön osalta työturvalli-
suudelle asetetut vaatimukset.

Paikallisyksikön järjestämiä lomituspalveluja käyttävän turkistuottajan ja paikallisyk-
sikön tulee toimia yhteistyössä työturvallisuuden takaamiseksi lomitustyössä. Paikallisyk-
siköllä ei ole velvollisuutta järjestää lomituspalveluja, jos: 
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1) turkistuottaja ei salli paikallisyksikön edustajan lomituksen järjestämiseen liittyviä
käyntejä turkistilalla;

2) turkistuottaja ei salli paikallisyksikön edustajan, lomittajan työnantajan ja työnanta-
jan edustajan työnjohtamiseen tai lomittajan työturvallisuuden tarkastamiseen liittyviä
käyntejä turkistilalla;

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

Paikallisyksikön on annettava 18 §:n mukainen päätös kieltäytyessään järjestämästä lo-
mituspalveluja 2 momentissa tarkoitetulla perusteella.

16 §

Paikallisyksikön järjestämän lomituksen ajankohta

Paikallisyksikön järjestämiä lomituspalveluja käyttävän turkistuottajan tulee tehdä pai-
kallisyksikölle ehdotus lomitusajankohdasta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Vuosilomaa koskeva ehdotus on kuitenkin tehtävä turkistiloittain viimeistään kaksi kuu-
kautta ennen suunniteltua lomitusajankohtaa. 

Jollei paikallisyksikkö voi järjestää lomitusta turkistuottajan ehdottamana ajankohtana,
sen tulee varata hänelle tilaisuus uuden ajankohdan esittämiseen. Paikallisyksikön on vah-
vistettava lomitusajankohta ja ilmoitettava se turkistuottajalle mahdollisimman varhaises-
sa vaiheessa. Vuosiloman ajankohta on kuitenkin ilmoitettava viimeistään kuukautta en-
nen vuosiloman alkamista, jollei turkistuottaja suostu lyhyempään ilmoitusaikaan.

Jollei vuosilomaa ole voitu pitää paikallisyksikön vahvistamana aikana turkistuottajan
sairauden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi, paikallisyksikkö voi siirtää sen kokonaan
tai osittain pidettäväksi myöhemmin saman vuoden aikana. Vuosiloma voidaan siirtää pi-
dettäväksi myös seuraavana vuonna huhtikuun loppuun mennessä, jos siirto on mahdol-
lista toteuttaa valtion talousarviossa edelliselle vuodelle osoitetun määrärahan rajoissa.
Turkistuottajan on tehtävä vuosiloman siirtoa koskeva esitys paikallisyksikölle kirjallises-
ti sen vuoden loppuun mennessä, jona vuosiloman pitäminen peruuntui.

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