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Laki
maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996) 7 c ja 7 d § sekä 27 c §:n

1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 7 c ja 7 d § laissa 1663/2015 sekä 27 c §:n 1 momentti
laissa 1135/2001, seuraavasti:

7 c §

Sijaisapu raskautta, synnytystä sekä lapsen hoitoa varten

Sijaisapuun oikeutetulla maatalousyrittäjällä on oikeus saada sijaisapua raskautta, syn-
nytystä ja lapsen hoitoa varten enintään sille ajalle, jolta hänelle maksetaan sairausvakuu-
tuslaissa tarkoitettua erityisraskaus-, raskaus- tai vanhempainrahaa. Enintään kolmen päi-
vän keskeytykset erityisraskaus-, raskaus- tai vanhempainrahan maksamisessa eivät kes-
keytä sijaisapujaksoa.

7 d §

Sijaisapu alle kolmevuotiaan lapsen hoitoa varten

Vuosilomaan ja sijaisapuun oikeutetulla maatalousyrittäjällä on oikeus saada sijaisapua
alle kolmevuotiaan lapsensa kotona tapahtuvaa hoitamista varten sille ajalle, jolta lapsesta
maksetaan lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain (1128/1996) mukais-
ta lasten kotihoidon tukea. Sijaisapua voidaan kuitenkin myöntää vuosittain enintään 100
päivää lasta ja hänen molempia vanhempiaan kohti.

Sijaisavun vuosittainen enimmäismäärä voi kertyä yhdestä tai useammasta sijaisapu-
jaksosta ja se voidaan jakaa vanhempien kesken heidän haluamallaan tavalla. Sijaisapua
myönnetään vain yhdelle maatalousyrittäjälle kerrallaan. Vuoden jakso lasketaan lapsen
syntymästä alkaen.

27 c §

Alennettu sijaisapumaksu

Jos sijaisavun perusteena on raskaus ja synnytys, sijaisavusta peritään sairausvakuutus-
laissa tarkoitetun raskausrahakauden ajalta edellä tässä laissa tarkoitettu maksu 50 prosen-
tilla alennettuna.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2022.
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StVM 33/2021
EV 208/2021
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Maatalousyrittäjään sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännök-
siä, jos maatalousyrittäjään sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita sai-
rausvakuutuslain (1224/2004) vanhempainpäivärahaa koskevia säännöksiä.
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