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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruks-
företagare, lag om ändring av 4 § i lagen om avbytarser-
vice för pälsdjursuppfödare och lag om ändring av 5 § i 
lagen om försök med vikariehjälp för renskötare 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås att lagen om avby-
tarservice för lantbruksföretagare ändras. Till 
lagen fogas bestämmelser om uppgörande av 
gårdsvisa serviceplaner för genomförande av 
avbytarservice samt om gårdsspecifik hand-
ledning av lantbruksavbytare. Den lokala en-
heten ska tillsammans med lantbruksföreta-
garen se till att en serviceplan görs upp och 
likaså sköta om att de lantbruksavbytare som 
anvisas gården får handledning i avbytarar-
betena på den. 

I lagen om avbytarservice för lantbruksfö-
retagare intas de viktigaste grunderna för be-
stämmande av en husdjursenhet som inverkar 
på rätten till semester. På samma sätt som nu 
utfärdas mera detaljerade bestämmelser om 
hur många djur som bildar en husdjursenhet 
genom förordning av statsrådet. Rätten till 
semester förutsätter även i fortsättningen att 
gården har minst fyra husdjursenheter. 

Det föreslås att bestämmelserna om finan-
sieringen av avbytarserviceverksamheten 
delvis ses över i syfte att förenkla grunderna 
för den ersättning som staten betalar för 
kostnaderna för den lokala förvaltningen. 
Därtill görs ändringar i bestämmelserna om 
ersättande av kostnaderna för avbytarservice. 
Enligt förslaget ska en kommun som i för-
skott fått en alltför stor ersättning av staten 

återbetala det överbetalda beloppet till Lant-
bruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) och 
inte längre till staten. De erhållna medlen an-
vänder LPA direkt för betalning av nya er-
sättningar av staten. På samma gång precise-
ras bestämmelserna om ersättning av staten. 

I lagen om avbytarservice för lantbruksfö-
retagare görs dessutom justeringar av när-
mast teknisk natur genom vilka bestämmel-
sernas struktur och språkdräkt förtydligas. I 
lagen görs likaså sådana ändringar som 
grundlagen förutsätter samt sådana som är 
nödvändiga på grund av att annan lagstift-
ning har ändrats. 

Till lagen om avbytarservice för pälsdjurs-
uppfödare fogas ett i grundlagen förutsatt 
bemyndigande att genom social- och hälso-
vårdsministeriets förordning föreskriva om 
avbytarservicens maximikvantitet. Till lagen 
om försök med vikariehjälp för renskötare 
fogas ett motsvarande bemyndigande som 
gäller fastställande av maximiantalet vikarie-
hjälpstimmar som en renskötare kan få er-
sättning för. 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2011 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 
2011. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Inledning 

I regeringsprogrammet för statsminister 
Matti Vanhanens II regering hade antecknats 
följande mål för utveckling av avbytarservi-
cen: Antalet semesterdagar för lantbruksföre-
tagare utökas med en dag från ingången av 
2008 och med ytterligare en dag från ingån-
gen av 2010. Regeringen börjar stegvis 
genomföra de förslag som framförts av ar-
betsgruppen för utveckling av avbytarservi-
cen för lantbrukare. Ett avbytarsystem för 
pälsdjursuppfödare skapas och ett försök 
med vikariehjälp för renskötare genomförs. 
Statsminister Mari Kiviniemis regering fort-
sätter genomförandet av den föregående re-
geringens program. 

Att utveckla avbytarservicen för lantbruka-
re fanns uppställt som mål även i program-
met för statsminister Matti Vanhanens I re-
gering. Av den orsaken tillsatte social- och 
hälsovårdsministeriet en arbetsgrupp för att 
utreda möjligheterna att utveckla avbytarser-
vicen för lantbrukare. Arbetsgruppen gav sin 
rapport (SHM rapporter 2006:40) i juli 2006. 

Under statsminister Matti Vanhanens II re-
gering utökades antalet semesterdagar i en-
lighet med regeringsprogrammet med en dag 
2008 och med ytterligare en dag 2010. År 
2008 genomfördes det av arbetsgruppen för 
utredning av möjligheterna att utveckla avby-
tarservicen för lantbrukare gjorda förslaget 
om att utsträcka rätten till vikariehjälp för 
deltagande i möte för en producentorganisa-
tions förtroendeorgan att även gälla organisa-
tionens möten på landskapsnivå. Tidigare 
kunde vikariehjälp fås bara för deltagande i 
riksomfattande eller internationella möten. 
År 2010 ändrades läroavtalsutbildningen för 
avbytare till en permanent del av avbytarser-
vicesystemet och samma år genomfördes av-
bytarservicesystemet för pälsdjursuppfödare 
och försöket med vikariehjälp för renskötare. 

I enlighet med regeringsprogrammet fort-
sätter genomförandet av de av arbetsgruppen 
för utveckling av avbytarservicen gjorde för-
slagen i sådan omfattning som är möjlig med 
beaktande av statsrådets rambeslut och det 

anslag som för ändamålet reserveras i bud-
getpropositionen för 2011. Avsikten är att 
under den återstående regeringsperioden 
genomföra de av arbetsgruppens förslag som 
gäller uppgörande av serviceplaner, gårds-
specifik handledning av lantbruksavbytare 
och ändring av definitionen på husdjursenhe-
ter i syfte att underlätta hästföretagares möj-
ligheter att få semester. 

De förslag som arbetsgruppen för utveck-
ling av avbytarservicen har gjort inriktar sig i 
huvudsak på behovet av att utveckla innehål-
let i avbytarservicen. I andra sammanhang 
har det uppstått behov av att exempelvis ut-
veckla de bestämmelser som berör finansie-
ringen. I propositionen föreslås att grunderna 
för betalning av statens ersättning för kostna-
derna för den lokala förvaltningen ändras lik-
som även bestämmelserna i anslutning till 
återbetalning av ersättning av staten.  

I propositionen går man på samma gång in 
för att uppfylla löftet i regeringsprogrammet 
om att åstadkomma en bättre lagstiftnings-
miljö och tydligare lagar. Det sker genom att 
ändra de i propositionen avsedda lagarna på 
det sätt som grundlagen förutsätter, genom 
att göra författningshänvisningarna tidsenliga 
så att de motsvarar gällande lagstiftning samt 
genom att förtydliga bestämmelsernas struk-
tur och språkdräkt. 
 
 
 
2  Nuläge 

2.1 Lagstiftning och praxis 

Serviceplan och handledning för avbytare 

Lagen om avbytarservice för lantbruksföre-
tagare (1231/1996, nedan avbytarservicela-
gen) innehåller i detta nu inga bestämmelser 
om uppgörande av serviceplan. I 15 § i lagen 
om avbytarservice för pälsdjursuppfödare 
(1264/2009) förutsätts däremot att en servi-
ceplan görs upp. Enligt paragrafen ska den 
lokala enheten tillsammans med pälsdjurs-
uppfödaren göra upp en serviceplan för päls-
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farmen, vars minimiinnehåll anges i paragra-
fen. Om pälsdjursuppfödaren anlitar den ser-
vice som den lokala enheten ordnar görs ser-
viceplanen upp i samband med ett besök som 
en anställd inom den lokala enhetens förvalt-
ning gör på farmen. I sådana fall ska service-
planen ses över minst vart tredje år. I enlig-
het med 25 § i nämnda lag betalas ersättning 
av staten för resekostnader som uppgörande 
och översyn av en serviceplan orsakat. 

I avbytarserviceförordningen föreskrivs om 
specifik vägledning av lantbruksavbytare in-
nan en avbytartjänst börjar. Enligt den ska 
lantbruksföretagaren vid behov vägleda av-
bytaren i skötseln av de göromål som hör till 
avbytartjänsten. Dessutom ska han ge avby-
taren anvisningar om speciella frågor som 
hänför sig till behandlingen av husdjuren 
samt om användningen av maskiner och an-
läggningar. De gällande bestämmelserna för-
utsätter inte att avbytaren mera ingående görs 
förtrogen med gårdens verksamhet och pro-
duktionsmetoder. 
 
 
Bestämmande av husdjursenhet 

Enligt 4 § i avbytarservicelagen har en 
lantbruksföretagare rätt till semester om den 
husdjursskötsel han bedriver omfattar minst 
fyra husdjursenheter. I enlighet med be-
stämmelsen definieras husdjursenheterna för 
olika typer av husdjur i 1 § i förordningen 
om avbytarservice för lantbruksföretagare 
(1333/1996, nedan avbytarserviceförord-
ningen). Enligt paragrafen bildar exempelvis 
tre hästar en husdjursenhet. För att få semes-
ter måste en hästföretagare således ha minst 
12 hästar. 
 
 
Statens ersättning för kostnaderna för den lo-
kala förvaltningen 

Kostnaderna för den lokala förvaltningen 
av lantbruksavbytarservicen ersätts av statens 
medel på kalkylmässiga grunder. Därför 
lämnar de kommuner som fungerar som lo-
kala enheter inte in någon redovisning över 
användningen av medlen till LPA. Om den 
ersättning kommunen får inte räcker till för 
att täcka alla förvaltningskostnader måste 

kommunen finansiera den återstående delen 
med egna medel. Om ersättningen överstiger 
kostnaderna kan kommunen på motsvarande 
sätt använda överskottet för andra ändamål. 

Statsrådet fastställer årligen det totala er-
sättningsbeloppet före utgången av septem-
ber. Det för förvaltningskostnaderna avsedda 
totalbeloppet fördelas av LPA till de lokala 
enheterna på basis av de avbytardagar som 
enheterna har ordnat. I motiveringarna till 
den regeringsproposition som ledde till stif-
tandet av den nuvarande lagen (RP 
190/1996) är avsikten den att ersättningen av 
staten ska täcka alla kostnader för den lokala 
förvaltningen om verksamheten har organise-
rats i tillräckligt stora enheter. 

När ersättningens totalbelopp fastställs ska 
statsrådet enligt lagen beakta följande tre fak-
torer. antalet avbytta dagar i hela landet, de 
genomsnittliga kostnaderna för de uppgifter 
som hör till den lokala förvaltningen samt 
ökningen av kostnadsnivån i enlighet med de 
grunder som föreskrivs i lagstiftningen om 
statsandelar till kommunerna. 
 
 
 
Återbetalning av förskott för kostnaderna för 
avbytarservice 

De kostnader som ordnande av avbytarser-
vice orsakar ersätts av statens medel enligt 
kostnadsgrunderna. LPA betalar månatligen 
ett förskott för kostnaderna för avbytarservi-
cen till de kommuner som fungerar som lo-
kala enheter. Enligt lagen ska kommunerna 
årligen ge LPA en redovisning över sina 
kostnader enligt bokföringen. Redovisningen 
ska lämnas in på våren året därpå. LPA 
granskar kommunens redovisning och om 
förskotten inte har räckt till för att täcka de 
verkliga kostnaderna betalar LPA skillnaden 
mellan kostnaderna och förskotten i form av 
en slutpost till kommunen. Om förskotten va-
rit större än kostnaderna enligt bokföringen 
måste kommunen återbetala skillnaden till 
staten. 

Genom en lag som trädde i kraft vid in-
gången av 2010 (1263/2009) reviderades be-
stämmelserna om fastställande och justering 
av förskott. Avsikten var att förskotten bättre 
än förut motsvarar de verkliga kostnaderna 
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varvid de belopp som återbetalas till kom-
munerna också blir mindre. 
 
 
 
2.2 Bedömning av nuläget 

Serviceplan och handledning för lantbruks-
avbytare 

Det är viktigt för lantbruksföretagaren att 
kunna hålla semester i förlitan på att gården 
jämte djur, maskiner och anläggningar sköts 
av en bekant och yrkeskunnig avbytare. LPA 
följer regelbundet upp hur nöjda lantbruksfö-
retagarna är med den avbytarservice de får. 
Enligt den senaste utredningen är företagarna 
i snitt ganska nöjda med servicens kvalitet, 
men man önskade att lantbruksavbytarna 
skulle ha större kunnande i fråga om exem-
pelvis användningen av gårdens maskiner 
och anläggningar. Detta har även eftersträ-
vats genom bestämmelserna om lantbruksfö-
retagarens skyldighet att vägleda avbytaren 
innan en avbytartjänst börjar. Vägledningen 
är närmast avsedd att vara en kort lägesskild-
ring som ges just innan avbytartjänstperioden 
börjar. 

I detta nu räcker det inte alltid till med en-
bart vägledning för att säkerställa att avbytar-
tjänsten utfaller väl, eftersom bland annat au-
tomatiseringen ställer större krav på avbytar-
arbetet. Avbytarna behöver dessutom en 
lantbruksföretagsspecifik handledning som 
pågår en längre tid och där lantbruksföretaga-
ren instruerar de avbytare som anvisats går-
den så att de mera ingående behärskar ar-
betsuppgifterna och anläggningarna på går-
den. Tillsvidare har det saknats möjligheter 
att ge mera långvarig handledning eftersom 
handledningstiden inte räknas som avbyta-
rens arbetstid vilket gör att de kostnader detta 
medför inte berättigar till ersättning av sta-
ten. 

För att en avbytartjänst ska utfalla väg är 
det likaså viktigt att ta i bruk en serviceplan i 
vilken antecknas de viktigaste uppgifterna 
om produktionsförhållandena på gården. Det 
är nödvändigt att lagstifta om uppgörande av 
serviceplan och handledning av lantbruksav-
bytare i synnerhet av den orsaken att man på 
så sätt säkerställer att de kostnader som åt-

gärderna ger upphov till berättigar till ersätt-
ning av staten. 

 
Bestämmande av husdjursenhet 

Husdjursenheten är ett centralt begrepp vid 
bestämmande av om en lantbruksföretagare 
har rätt till semester eller inte. I den gällande 
lagen har definitionen på begreppet helt och 
hållet lämnats beroende av förordningen, i 
lagen finns ingen som helst antydan om defi-
nitionens innehåll. De nuvarande bestämmel-
serna motsvarar inte det krav som framgår av 
80 § i grundlagen och enligt vilket bestäm-
melser om grunderna för individens rättighe-
ter och skyldigheter ska utfärdas genom lag. 
Av den orsaken är det nödvändigt att i avby-
tarservicelagen närmare definiera de grunder 
enligt vilka husdjursenheterna bestäms i för-
ordningen. 

Syftet med definitionen på husdjursenheter 
är att husdjursenheterna för de olika djurar-
terna sinsemellan ska bli mera jämbördiga så 
att den arbetsmängd en enskild husdjursenhet 
kräver är ungefär likadan oberoende av vil-
ken produktionsinriktning det är fråga om. 
Den nuvarande definitionen härstammar till 
stor del från 1970-talet. Efter det har det skett 
ändringar i produktionsstrukturerna på grund 
av vilka det är nödvändigt att se över defini-
tionen. I synnerhet när det gäller hästar är de-
finitionen på husdjursenhet föråldrad, den 
baserar sig på en tid då hästarna var arbets-
hästar som inte krävde särskilt mycket sköt-
sel. Skötseln av trav- och ridhästar i dag är 
betydligt mera krävande och arbetsdryg än 
skötseln av de forna arbetshästarna. Häst-
skötselarbetet har också blivit mera bindande 
än förut och det finns ytterst små möjligheter 
att automatisera arbetsuppgifterna. I olika 
sammanhang har det kommit fram att det 
finns behov av att se över husdjursenheterna 
särskilt för hästarnas del, och arbetsgruppen 
för utveckling av avbytarservicen föreslog 
också att husdjursenheterna ses över. 

 
Statens ersättning för kostnaderna för den lo-
kala förvaltningen 

Bestämmelserna om kostnaderna för den 
lokala förvaltningen av avbytarservicen här-
stammar från den tid då avbytarservicen 
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upphörde att vara kommunens lagstadgade 
uppgift och i stället blev ett på frivillighet ba-
serat uppdrag för en kommun. Avsikten var 
att den ersättning som staten betalar för kost-
naderna för den lokala förvaltningen ska 
räcka till för att täcka de nödvändiga kostna-
derna om verksamheten har organiserats ef-
fektivt. Eftersom det är fråga om en uppgift 
som staten ansvarar för ansågs det inte moti-
verat att kommunen måste använda egna me-
del för förvaltningskostnaderna. 

Vid beredningen av den gällande lagen ef-
tersträvades att skapa så noggranna bestäm-
melser som möjligt om bestämmande av sta-
tens ersättning för kostnaderna för den lokala 
förvaltningen så att ersättningens belopp ska 
uppfylla de ställda kraven. I praktiken har det 
varit svårt att tillämpa grunderna för be-
stämmande av ersättningens nivå till punkt 
och pricka. Oberoende av de grunder för be-
stämmande av ersättningens belopp som fö-
reskrivs i lagen har ersättningens totalbelopp 
årligen fastställts till exakt det belopp, som i 
statsbudgeten för respektive år uppskattats att 
behövs för detta ändamål. Det är motiverat 
att förenkla grunderna för bestämmande av 
ersättningen så att de motsvarar gällande 
praxis. En ändring förordas även av att man i 
början reserverade förslagsanslag för ända-
målet, men numera är det fråga om ett fast 
anslag. Statens revisionsverk har i sin revi-
sionsberättelse 12/2001 bland annat fäst 
uppmärksamhet vid de problem som ankny-
ter till tillämpningen av grunderna för be-
stämmande av kostnaderna för den lokala 
förvaltningen. 

 
Återbetalning av förskott för kostnaderna för 
avbytarservice 

De förskott som kommunen får motsvarar 
knappast någonsin exakt de slutliga kostna-
derna för ordnande av avbytarservice fastän 
bestämmelserna om grunderna för bestäm-
mande av förskotten nyligen har reviderats. 
Kommunerna torde även i fortsättningen bli 
tvungna att återbetala en del av de förskott de 
fått. Återbetalningarna styrs i detta nu till sta-
tens inkomstkonto och efter det står de inte 
längre till avbytarservicens disposition. Trots 
det kommer ett belopp som motsvarar återbe-
talningarna till synes i statsbudgeten som om 

det vore en post som ökar kostnaderna för 
avbytarservice fastän det i verkligheten inte 
är fråga om en sådan post. Till denna del ger 
statsbudgeten en felaktig bild av de kostnader 
som avbytarservicen för lantbruksföretagare 
orsakar staten. 

Det finns behov av att vidareutveckla be-
stämmelserna om förskotten för kostnaderna 
för avbytarservice så att återbetalningarna av 
förskotten styrs till LPA. Det förbättrar 
LPA:s möjligheter att mitt under året mera 
flexibelt än vad nu är fallet anvisa tilläggs-
förskott till de lokala enheter som har behov 
av dem. 

 
3  Målsättning och de vikt igaste  

förslagen 

3.1 Målsättning 

Den viktigaste målsättningen är att förbätt-
ra avbytarservicesystemets funktionsduglig-
het genom att öka planmässigheten i avbytar-
tjänsterna och höja lantbruksavbytarnas 
kompetens. Härtill anknyter också strävan att 
förlänga lantbruksavbytarnas arbetsdagar så 
att färre avbytare arbetar på deltid. 

En annan målsättning är också att främja 
att rätten till semester fastställs mera jämlikt 
än vad nu är fallet för idkare av husdjurspro-
duktion som representerar olika produktions-
inriktningar. 

En målsättning är likaså att förtydliga be-
stämmelserna om finansieringen av avbytar-
servicen och öka transparensen i använd-
ningen av de statliga medel som är avsedda 
för kostnaderna för avbytarservice. 
 
 
3.2 De viktigaste förslagen 

Serviceplan och handledning för avbytare 

Det föreslås att i lagen intas en ny bestäm-
melse enligt vilken den lokala enheten ska 
göra upp en serviceplan för lantbruksföreta-
get för genomförande av avbytarservice för 
en lantbruksföretagare som har rätt till se-
mester. Serviceplanen ska göras upp till-
sammans med lantbruksföretagaren. Service-
planen ska ses över om det sker ändringar i 
servicebehovet eller förhållandena. Om den 



 RP 134/2010 rd  
  

 

8 

lokala enhetens avbytarservice anlitas ses 
serviceplanen över i samband med ett gårds-
besök som ska göras minst vart tredje år. 

Den lokala enheten ska också tillsammans 
med lantbruksföretagaren se till att de lant-
bruksavbytare som anvisas gården görs för-
trogna med avbytarserviceuppgifterna på 
gården. 

De resekostnader som uppgörande och 
översyn av en serviceplan orsakar den lokala 
enheten samt kostnaderna för avlöning och 
andra motsvarande förmåner till avbytare i 
anslutning till handledningen av lantbruksav-
bytare ger rätt till ersättning av staten. Ett 
villkor är att kostnaderna baserar sig på verk-
samhet som genomförts i enlighet med 
LPA:s anvisningar. 
 
Bestämmande av husdjursenhet 

I lagen om avbytarservice för lantbruksfö-
retagare inskrivs de viktigaste grunderna för 
bestämmande av sådan husdjursenhet som 
inverkar på rätten till semester. Även i fort-
sättningen förutsätter rätten till semester att 
gården har minst fyra husdjursenheter. Mera 
detaljerade bestämmelser om hur många djur 
som bildar en husdjursenhet utfärdas på 
samma sätt som nu genom statsrådets förord-
ning. Avsikten är att i samband med lagänd-
ringen också ändra förordningen så att två 
hästar räcker till för att bilda en husdjursen-
het. Då får en hästföretagare rätt till semester 
om gården har minst åtta hästar. 
 
 
Statens ersättning för kostnaderna för den lo-
kala förvaltningen 

Det föreslås att grunderna för statens er-
sättning för kostnaderna för den lokala för-
valtningen förenklas. Grunderna för bestäm-
mande av ersättningens totalbelopp uppräk-
nas inte längre på samma sätt som nu i lagen, 
utan där föreskrivs endast att ersättningen ska 
vara skälig. Enligt förslaget bör LPA ge ett 
förslag som grund för fastställandet av total-
beloppet. Avsikten är att statens ersättning 
ska räcka till för att täcka de kostnader som 
uppstår om den lokala förvaltningen har ord-
nats effektivt. 
 

Återbetalning av förskott för kostnaderna för 
avbytarservice 

Enligt förslaget ska en kommun som fått 
ett alltför stort belopp i ersättning av staten 
återbetala det överbetalda beloppet till LPA 
och inte längre till staten. LPA kan använda 
de erhållna medlen direkt för betalning av 
nya ersättningar av staten. På samma gång 
preciseras och förtydligas bestämmelserna 
om ersättning av staten. 
 
4  Proposi t ionens konsekvenser 

4.1 Ekonomiska konsekvenser 

Serviceplan och handledning för avbytare 

Om den lokala enhetens avbytartjänster an-
litas förutsätts att serviceplanen görs upp i 
samband med ett gårdsbesök som enheten 
genomför. De kostnader som detta ger upp-
hov till hör till den lokala enhetens förvalt-
ningskostnader. Antalet gårdsbesök inverkar 
i dagens läge sålunda inte på beloppet av sta-
tens ersättning för förvaltningskostnaderna. 
Den föreslagna ändringen, enligt vilken de 
resekostnader som gårdsbesök för uppgöran-
de av serviceplan orsakar ersätts enligt kost-
nadsgrunderna, ökar genomförandet av 
gårdsbesök och av dem orsakade kostnader 
för avbytarservice som ska ersättas av staten. 

På grund av att bestämmelser om gårdsspe-
cifik handledning av lantbruksavbytare intas 
i lagen ökar avbytarnas arbetstid och därmed 
även de kostnader för avbytarservice som ska 
ersättas av staten. 

Beloppet av de kostnader som ska ersättas 
av staten och som orsakas av gårdsbesök som 
uppgörande av serviceplaner förutsätter samt 
av gårdsspecifik handledning av lantbruks-
avbytare är beroende av i vilken omfattning 
dessa åtgärder genomförs. I budgetproposi-
tionen för 2011 har ändringen beaktats i form 
av en kostnadsökning på totalt 1 400 000 
euro vid dimensioneringen av förslagsansla-
get under momentet 33.80.40 (Statlig ersätt-
ning för kostnaderna för avbytarservice för 
lantbruksföretagare). Tanken är den att LPA 
ska ge anvisningar till de lokala enheterna 
och under en övergångsperiod fastställa en 
plan för varje enskild enhet genom vilken sä-



 RP 134/2010 rd  
  

 

9

kerställs att ändringen genomförs i den om-
fattning som det för ändamålet avsedda an-
slaget möjliggör. Det är meningen att åtgär-
derna ska inledas stegvis så att de i första 
hand genomförs på långt automatiserade går-
dar samt på gårdar med endast en företagare 
där avbytaren arbetar ensam. 

Såväl serviceplanerna som handledningen 
av avbytarna ökar å andra sidan även kost-
nadseffektiviteten och dämpar ökningen av 
de kostnader som staten ersätter. Med hjälp 
av dem kan man exempelvis förbättra avby-
tarnas arbetarskydd och minska de kostnader 
som beror på olycksfall i arbetet samt på 
egendomsskador som inträffat i avbytararbe-
tet. 
 
Bestämmande av husdjursenhet 

Den ändring som görs i lagen om avbytar-
service för lantbruksföretagare har ingen di-
rekt inverkan på de kostnader som ersätts av 
staten. Inverkningarna på kostnaderna hänger 
samman med den planerade ändringen av 
förordningen genom vilken antalet hästar 
som ingår i en husdjursenhet minskas från tre 
till två. Ändringen uppskattas leda till att de 
kostnader som ersätts av staten ökar med 
1 000 000 euro per år. Kostnadsökningen be-
ror närmast på att antalet semesterberättigade 
hästföretagare uppskattas öka med 200. 
Kostnadsökningen har beaktats i budgetpro-
positionen för 2011 vid dimensioneringen av 
förslagsanslaget under momentet 33.80.40. 
 
4.2 Konsekvenser för myndigheterna 

Uppgörandet av serviceplaner och hand-
ledningen för lantbruksavbytare ökar särskilt 
i inledningsskedet arbetsmängden för för-
valtningspersonalen i de lokala enheterna, 
men efter det verksamheten stabiliserats tor-
de arbetsmängden utjämnas. Utbildning och 
utfärdande av direktiv i anslutning till lag-
ändringen samt godkännandet av de enskilda 
lokala enheternas planer angående uppgöran-
det av serviceplaner och genomförandet av 
handledningen för lantbruksavbytarna ökar å 

sin sida i inledningsskedet arbetsmängden för 
personalen inom LPA:s avbytarserviceför-
valtning. 
 
4.3 Samhälleliga konsekvenser 

En serviceplan är i sin bästa form ett red-
skap för växelverkan som bidrar till att avby-
tartjänsterna utfaller väl såväl från lantbruks-
företagarens som från avbytarens och den lo-
kala förvaltningens synpunkt. Serviceplanen 
främjar även arbetarskyddet på gårdarna ef-
tersom under besöket på gården konstaterade 
arbetarskyddsfaktorer och den lokala enhe-
tens krav på åtgärder gällande dem enligt 
förslaget ska inskrivas i planen. 

Handledningen för lantbruksavbytarna för-
bättrar avbytarnas yrkesskicklighet och avby-
tararbetets kvalitet. Med hjälp av den kan 
man också minska sådana olycksfall i arbetet 
och skador som avbytarna är utsatta för, sär-
skilt då de är tvungna att arbeta i en främ-
mande miljö. 

Handledningen ökar avbytarnas arbetstid 
och drar på motsvarande sätt ner på deltids-
arbetet, såsom riksdagens social- och hälso-
vårdsutskott har förutsatt i sitt betänkande 
(ShUB 45/2009). 
 
5  Beredningen av proposit ionen 

Regeringens proposition har beretts vid so-
cial- och hälsovårdsministeriet i samarbete 
med LPA. Propositionen baserar sig delvis 
på de förslag som gjordes av arbetsgruppen 
för utveckling av avbytarservicen för lant-
brukare. I samband med beredningen har 
Centralförbundet för lant- och skogsbruks-
producenter MTK rf., Lantbruksavbytarna rf 
och Kommunala arbetsmarknadsverket hörts.  
 
 
6  Samband med andra proposi t io-

ner 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2011 och avses bli behandlad i 
samband med den. 
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DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag 

1.1 Lag om ändring av lagen om avby-
tarservice för lantbruksföretagare 

2 §. Definitioner på lantbruk, husdjurspro-
duktion och lantbruksföretag. I paragrafen 
definieras begrepp som är centrala med tanke 
på tillämpningen av lagen. Det föreslås att 
paragrafen och dess rubrik ändras så att be-
greppet kreatursskötsel ersätts med det mo-
dernare begreppet husdjursproduktion som 
beskriver mångsidigheten i verksamheten 
bättre än vad begreppet kreatursskötsel gör. 

3 §. Definition på lantbruksföretagare. Av 
paragrafen framgår de allmänna villkor som 
en lantbruksföretagare måste uppfylla för att 
omfattas av den avbytarservice som avses i 
lagen. 

Paragrafen motsvarar i sak 1 och 2 momen-
tet i den gällande paragrafen, förutom att del-
invalidpension inte längre nämns i punkt 2. I 
motsats till vad som var fallet då lagen stifta-
des kan i lagen om pension för lantbruksföre-
tagare avsedd obligatorisk försäkring (nedan 
LFöPL-försäkring) numera även tecknas för 
en person som beviljats delinvalidpension el-
ler rehabiliteringsstöd som baserar sig på 
LFöPL-försäkringen. En lantbruksföretagare 
som får rehabiliteringsstöd måste ha en gäl-
lande obligatorisk LFöPL-försäkring om 
hans eller hennes arbetsinsats trots den ned-
satta arbetsförmågan räcker till för en obliga-
torisk försäkring. Den föreslagna 2 punkten 
är nödvändig när det gäller rehabiliterings-
stöd i situationer där lantbruksföretagarens 
arbetsinsats inte räcker till för obligatorisk 
försäkring. Bestämmelsen gör det möjligt att 
en lantbruksföretagare som får rehabiliter-
ingsstöd kan beviljas vikariehjälp i enlighet 
med 7 § 4 mom. i den gällande lagen. Enligt 
sistnämnda bestämmelse har en lantbruksfö-
retagare som får rehabiliteringsstöd på vissa 
villkor rätt till vikariehjälp, om det är sanno-
likt att han eller hon senare förmår fortsätta 
sitt arbete som lantbruksföretagare. 

I 3 mom. i den gällande paragrafen utesluts 
från begreppet lantbruksföretagare en sådan 

lantbruksidkare till vilken arbetslöshetsdag-
penning eller arbetsmarknadsstöd betalas, el-
ler till vilken en sådan förmån inte betalas på 
grund av karensbestämmelserna i de lagar 
som gäller dessa förmåner. I bestämmelsen 
hänvisas till författningar som har upphävts 
genom lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
(1290/2002). Det finns därför behov av att 
uppdatera bestämmelsen. För att förtydliga 
begreppet lantbruksföretagare föreslås att en 
bestämmelse som motsvarar den nuvarande 
bestämmelsen i 3 § 3 mom. i uppdaterad 
form överförs till 4 § 2 mom. i den föreslag-
na lagen som innehåller föreskrifter om hu-
vudsyssla som villkor för rätt till semester. 

4 §. Lantbruksföretagare som har rätt till 
semester. Enligt 1 momentet i den gällande 
paragrafen har en lantbruksföretagare som 
bedriver kreatursskötsel som huvudsyssla rätt 
till semester. Kreatursskötseln ska omfatta 
minst fyra husdjursenheter. Begreppet hu-
vudsyssla definieras närmare i 2 § i förord-
ningen om avbytarservice för lantbruksföre-
tagare och husdjursenheterna i 1 § i förord-
ningen. 

Den nuvarande lagstiftningen motsvarar 
tekniskt sett inte de krav grundlagen ställer. 
Därför är det befogat att i paragrafen inta de 
viktigaste grunderna för hur huvudsysslan 
och husdjursenheterna definieras liksom även 
specificerade bemyndiganden att genom för-
ordning av statsrådet utfärda närmare be-
stämmelser om definitionerna. För klarhetens 
skull delas det nuvarande 1 mom. i två delar. 

I paragrafens 1 mom. föreskrivs om den 
husdjursenhetsgräns som är ett villkor för rät-
ten till semester. Gränsen förblir fyra enheter. 
Dessutom föreskrivs om grunderna för be-
stämmande av husdjursenheterna samt om 
därtill hörande bemyndigande att utfärda för-
ordning. 

Syftet med definitionen på husdjursenheter 
är att beskriva den arbetsmängd en enskild 
husdjursenhet kräver och på så sätt göra lant-
bruksföretagare med olika typer av djurbe-
sättningar mera jämbördiga sinsemellan. Av-
sikten är att 1 § i förordningen om avbytar-
service för lantbruksföretagare samtidigt änd-
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ras så att en husdjursenhet kräver två hästar i 
stället för tre såsom nu är fallet. En lant-
bruksföretagare som är verksam på en häst-
gård kan i detta nu få semester bara om det 
finns minst 12 hästar på gården eftersom det 
krävs minst fyra husdjursenheter för rätt till 
semester. 

Hästhushållningen har ändrats betydligt 
under de senaste decennierna. Den nuvarande 
definitionen på husdjursenheter härstammar 
till stor del från den tid då hästarna i huvud-
sak användes som arbetshästar i jord- och 
skogsbruksarbetena. Skötseln av trav- och 
ridhästar i dag är betydligt mera krävande 
och arbetsdryg än skötseln av de forna ar-
betshästarna. Hästskötselarbetet har också 
blivit mera bindande än förut och det finns 
ytterst små möjligheter att automatisera ar-
betsuppgifterna. En översyn av definitionen 
på husdjursenheter till den del som gäller 
hästar baserar sig förslag nummer 2 i den 
rapport som gavs av arbetsgruppen för ut-
veckling av avbytarservicen för lantbruksfö-
retagare. 

I 2 mom. föreskrivs på samma sätt som nu 
om huvudsyssla som villkor för rätten till 
semester. Närmare bestämmelser om huvud-
syssla finns i detta nu i 2 § i förordningen om 
avbytarservice för lantbruksföretagare. I den 
föreslagna bestämmelsen intas grunderna för 
definitionen på huvudsyssla samt bemyndi-
gande att utfärda närmare bestämmelser där-
om genom förordning. Grunderna för huvud-
syssla kvarstår i huvudsak oförändrade såväl 
i lagen som i förordningen. Så som konstate-
ras i det föregående vid 3 § anses att en lant-
bruksföretagare, som får arbetslöshetsförmån 
eller till vilken en sådan förmån inte betalas 
på grund av karensbestämmelserna i lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa, inte bedri-
ver husdjursproduktion som huvudsyssla. 

En bestämmelse som motsvarar 4 § 2 mom. 
i den gällande lagen intas som ett nytt 
3 mom. i den föreslagna paragrafen. Med 
undantag av paragrafhänvisningen i 
1 punkten förblir bestämmelsen oförändrad. 

7 b §. Vikariehjälp på grund av vård av 
sjukt barn. 1 punkten i paragrafen överens-
stämmer med 7 b § 1 punkten i den gällande 
lagen. 

På grundval av 2 punkten i paragrafen ges 
vikariehjälp på samma sätt som nu om lant-

bruksföretagaren deltar i vård eller rehabili-
tering av sjukt eller handikappat barn som 
inte fyllt 16 år så att specialvårdspenning be-
talas till honom eller henne. En ordagrann 
tillämpning av den gällande bestämmelsen 
leder till att vikariehjälp inte kan fås om det 
är fråga om vård som ges i barnets hem. I 
praktiken kan vikariehjälp fås även i sådana 
fall på grundval av 7 f § 5 punkten i lagen, 
enligt vilken en lantbruksföretagare har rätt 
till vikariehjälp ”av annan orsak som är jäm-
förbar med i detta kapitel nämnda orsaker”. 

Bestämmelser om specialvårdspenning 
finns i 10 kapitlet i den gällande sjukförsäk-
ringslagen (1224/2004). Den föreslagna be-
stämmelsen avviker från den gällande be-
stämmelsen på så sätt att barnets åldersgräns 
inte nämns liksom inte heller några andra 
villkor för specialvårdspenning. Samtidigt 
uppdateras hänvisningen till den upphävda 
sjukförsäkringslagen (364/1963). 

7 c §. Vikariehjälp på grund av graviditet, 
förlossning samt vård av barn eller adoptiv-
barn. Innehållet i paragrafen motsvarar 7 c § 
i den gällande lagen och praxisen vid till-
lämpningen av den, men är till sin språkdräkt 
enklare och exaktare än den nuvarande para-
grafen. Den föreslagna bestämmelsen har-
monierar likaså med den gällande sjukförsäk-
ringslagen så att rätten till vikariehjälp kopp-
las till erhållande av förmåner om vilka före-
skrivs i 9 kap. i sjukförsäkringslagen.  

I 1 punkten föreskrivs om rätt till vikarie-
hjälp under moderskaps-, faderskaps- och 
föräldrapenningsperioden och i 2 punkten för 
den tid lantbruksföretagaren har rätt till fö-
räldra- och faderskapspenning för adoptiv-
föräldrar. 2 punkten avviker från den gällan-
de bestämmelsen såtillvida att utöver föräld-
rapenning för adoptivföräldrar nämns också 
faderskapspenning för adoptivföräldrar men 
inte barnets åldersgräns, som för närvarande 
är sex år. Rätt till föräldrapenning för adop-
tivföräldrar och faderskapspenning för adop-
tivföräldrar har en försäkrad som tagit ett 
barn som inte fyllt sju år i sin vård.  

7 e §. Vikariehjälp på grund av vuxenut-
bildning. I 2 mom. hänvisas till statsrådets 
beslut om studiepenning för lantbruksföreta-
gare (408/1997) som har upphävts. Därför 
ändras hänvisningen i bestämmelsen att gälla 
den ikraftvarande lagen. Numera beviljas 
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studiepenning för lantbruksföretagare som 
annat nationellt stöd enligt 6 § i lagen om na-
tionella stöd till jordbruket och trädgårdsod-
lingen (1559/2001) så som bestäms i statsrå-
dets förordning om studiepenning för lant-
bruksföretagare (247/2010). 

8 §. Omfattningen av en avbytardag. En 
teknisk ändring görs i 1 mom. där begreppet 
antalet kreatur ersätts med begreppet antalet 
husdjur som ingår i husdjursproduktionen. 
För övrigt motsvarar bestämmelsen 8 § i den 
gällande lagen.  

Det bemyndigande att utfärda förordning 
som finns i den nuvarande lagen intas för 
tydlighetens skulle i ett nytt 2 mom. Närmare 
bestämmelser om bestämmande av omfatt-
ningen av en avbytardag har getts i 3—5 § i 
förordningen om avbytarservice för lant-
bruksföretagare som inte avses bli ändrade i 
detta sammanhang. 

8 a §. Serviceplan. Paragrafen är ny. I 
1 mom. föreskrivs om den lokala enhetens 
skyldighet att göra upp en serviceplan för 
genomförande av avbytarservice för en lant-
bruksföretagare som har rätt till semester. 
Serviceplanen är gårdsspecifik och den görs 
upp tillsammans med lantbruksföretagaren. 
En serviceplan kan vid behov även göras upp 
för de gårdar på vilka företagarna bedriver 
växtodling. Om den lokala enhetens avbytar-
service anlitas görs planen upp i samband 
med ett gårdsbesök. 

Syftet med serviceplanen är att främja att 
avbytarservicen utfaller väl såväl från lant-
bruksföretagarens som från avbytarens och 
den lokala förvaltningens synpunkt. Det är 
också meningen att planen skall fungera som 
ett informationspaket om gården med hjälp 
av vilket exempelvis de avbytare som anvisas 
gården lätt får tillgång till viktigaste uppgif-
terna som de behöver i arbetet.  

I planen antecknas vissa basuppgifter obe-
roende av om gården anlitar den avbytarser-
vice som den lokala enheten ordnar, eller 
själv ordnar sin service. Basuppgifterna upp-
räknas i 2 mom. Enligt momentet antecknas i 
serviceplanen en beskrivning av det lantbruk 
som bedrivs i lantbruksföretaget, antalet hus-
djur och typ av husdjur samt de arbetsmeto-
der som tillämpas vid skötseln av dem, de 
arbeten som hör till den dagliga skötseln av 
husdjuren och övriga nödvändiga göromål 

som hör till skötseln av lantbruksföretaget. 
Nämnda uppgifter behövs för att få en hel-
hetsbild av gården och de avbytarservice-
uppgifter som ska utföras på dem. I planen 
antecknas också en uppskattning av den tota-
la arbetstid som dagligen åtgår till skötseln 
av husdjuren och de övriga nödvändiga gör-
omålen, uppgifter om de personer som sta-
digvarande arbetar i företaget, lantbruksföre-
tagarnas uppgiftsandelar av de nödvändiga 
göromål som hör till skötseln av företaget, 
och en uppskattning av omfattningen av en 
avbytardag för företagarna. Uppgifterna be-
hövs då man fastställer antalet timmar per 
dag som åtgår till avbytarservicen. De upp-
skattningar som antecknas i serviceplanen är 
avsedda att vara riktgivande och de har ingen 
bindande inverkan då beslut fattas om bevil-
jande av avbytarservice. 

I serviceplanen för gårdar som anlitar den 
avbytarservice som den lokala enheten ord-
nar ska dessutom antecknas de uppgifter som 
nämns i 3 mom. Det är viktigt att förvalt-
ningspersonalen i den lokala enheten bekan-
tar sig med förhållandena på gården med 
hjälp av gårdsbesök. På så sätt får man en 
helhetsbild av förhållanden på gården utifrån 
vilken avbytarservicen kan ordnas så ända-
målsenligt som möjligt. De uppgifter som be-
rör gårdsbesök ska antecknas i serviceplanen. 
I planen bör man också bedöma den kompe-
tensnivå som avbytararbetena på gården för-
utsätter så att gården kan anvisas avbytare 
med sådan kompetensnivå som är lämplig 
med tanke på gårdens behov. I 16 a § i den 
föreslagna lagen föreskrivs om lantbruksföre-
tagsspecifik handledning av avbytare. I ser-
viceplanen antecknas hur en eventuell hand-
ledning genomförs på gården. Servicehelhe-
ten för den gårdsspecifika avbytarservicen 
kan bland annat beskrivas med uppgifter om 
i vilken mån företagarna på gården har möj-
lighet att hålla semester samtidigt.  

Lantbruksföretagarnas planer på utveckling 
av gårdens verksamhet samt deras därtill hö-
rande önskemål om kommande avbytarservi-
cearrangemang kan exempelvis antecknas så-
som gårdsspecifika behov av att utveckla av-
bytarservicen. Det är likaså viktigt att i servi-
ceplanen anteckna sådana uppgifter om för-
hållandena på gården som har betydelse med 
tanke arbetarskyddet för avbytarna eftersom 
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en specificering av observerade missförhål-
landen gör det lättare att avhjälpa dem. För-
teckningen över de uppgifter som ska an-
tecknas i serviceplanen är inte uttömmande 
utan vid behov kan även andra uppgifter no-
teras i planen. 

Enligt 4 mom. ska serviceplanen ses över 
om det sker ändringar i servicebehovet eller 
förhållandena. Såväl den lokala enheten som 
lantbruksföretagaren kan ta initiativ till en 
översyn. Om den lokala enhetens avbytarser-
vice ses serviceplanen alltid över i samband 
med ett gårdsbesök som görs minst vart tred-
je år. Ett gårdsbesök kan inte göras utan de 
på gården verksamma företagarnas samtycke. 
I egenskap av arbetsgivare är den lokala en-
heten dock ansvarig för arbetarskyddet för de 
avbytare som är anställda hos enheten. Om 
ett gårdsbesök inte kan göras på en gård på 
grund av att företagarna inte samtycker till 
det och om avbytare som är anställda hos den 
lokala enheten därför inte kan anvisas går-
den, har företagarna möjlighet att gå över till 
att själva ordna sina avbytartjänster. 

Förslaget om serviceplan baserar sig på 
förslag nummer 21 i den rapport som gavs av 
Arbetsgruppen för utveckling av avbytarser-
vicen för lantbruksföretagare. En motsvaran-
de bestämmelse finns i 15 § i lagen om avby-
tarservice för pälsdjursuppfödare. 

11 §. Beslutsfattande. Enligt gällande lag 
ger ansvarspersonen i den lokala enheten de 
förvaltningsbeslut som berör serviceanvän-
darnas rättigheter och skyldigheter och som 
gäller de ärenden som räknas upp i paragra-
fen. Det föreslås att paragrafen jämte rubrik 
förenhetligas med 18 § i lagen om avbytar-
service för pälsdjursuppfödare så att besluts-
fattaren inte nämns särskilt utan beslutsfat-
tandet ankommer på den lokala enheten. Är 
det fråga om lokal enhet som upprätthålls av 
en kommun ska den fortfarande ha minst en 
ansvarsperson i tjänsteställning för besluts-
fattandet. Om LPA i något skede eller inom 
vissa områden börjar sköta de uppgifter som 
hör till en lokal enhet utövar den beslutande-
rätt i enlighet med vad som föreskrivs om be-
slutanderätt i de bestämmelser som gäller 
LPA.  

På samma gång fogas till paragrafen en be-
stämmelse om förfarandet vid delgivning av 
beslut som motsvarar bestämmelsen i 42 § 

2 mom. i den gällande lagen. Enligt 59 § i 
förvaltningslagen sker en vanlig delgivning 
per post genom brev till mottagaren. Enligt 
60 § i förvaltningslagen ska en delgivning 
ske bevisligen om den gäller ett förpliktande 
beslut och tiden för sökande av ändring eller 
någon annan tidsfrist som påverkar mottaga-
rens rätt börjar löpa från det att beslutet del-
gavs. Enligt motiveringen till förvaltningsla-
gen (RP 72/2002) är alla sådana beslut för-
pliktande där en åtgärdsskyldighet uppställs, 
exempelvis en betalningsskyldighet. 

Utöver andra beslut delger de lokala enhe-
terna årligen tusentals vikariehjälpsavgiftsbe-
slut. En bevislig delgivning av besluten skul-
le innebära att såväl den lokala förvaltning-
ens arbetsbörda som förvaltningskostnaderna 
skulle öka samt att handläggningen skulle 
fördröjas. Därför är det motiverat att även 
förpliktande beslut också i fortsättningen får 
skickas per post genom brev till mottagaren. 

14 §. Den lokala enhetens skyldighet att 
ordna avbytarservice. Det föreslås en teknisk 
ändring i 2 mom. där begreppet kreaturssköt-
sel ersätts med begreppet skötsel av husdjur 
som ingår i husdjursproduktionen. 

15 §. Sätt att ordna avbytarservice. I 15 § 
2 mom. i den gällande lagen föreskrivs om 
antalet avbytare som den lokala enheten ska 
anställa och fördelningen på månads- och 
timavlönade avbytare. Bestämmelsen här-
stammar från en tid då dagskostnaden för av-
bytarservice i genomsnitt var högre ju större 
del av de avbytta arbetsdagarna de månads-
avlönade avbytarna utförde. Av den orsaken 
intogs i lagen ett bemyndigande att genom 
förordning närmare föreskriva om maximian-
talet månadsavlönade avbytare. 

Bestämmelsen har numera förlorat sin be-
tydelse eftersom bestämmelserna om timav-
lönade avbytare har ändrats i det allmänna 
kommunala tjänste- och arbetskollektivavta-
let. Som timavlönad lantbruksavbytare be-
traktas endast en sådan avbytare som arbetar 
på en gård som tillhör en nära släkting till 
avbytaren eller avbytarens make samt en av-
bytare vars anställningsförhållande pågår 
högst 12 kalenderdagar. Av den orsaken fö-
reslås att fördelningen på månads- och timav-
lönade avbytare samt berörda bemyndigande 
i 2 momentet slopas. Avsikten är att upphäva 
6 § i förordningen om avbytarservice för 
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lantbruksföretagare där det föreskrivs om be-
gränsningar i antalet månadsavlönade avby-
tare. 

16 §. Avbytaruppgifternas omfattning. Pa-
ragrafen motsvarar i huvudsak 16 § 1 mom. i 
den gällande lagen dock med den precise-
ringen att lantbruksavbytaren ska sköta de 
nödvändiga göromål som nämns i bestäm-
melsen bara till den del de ingår i uppgifts-
andelen för den lantbruksföretagare som är 
på semester eller får vikariehjälp. Den före-
slagna preciseringen motsvarar gällande 
praxis. Samtidigt ersätts begreppet kreaturs-
skötsel med begreppet husdjursproduktion.  

Med beaktande av skillnaderna i produk-
tions- och arbetsmetoderna i lantbruksföreta-
gen är det inte möjligt att på lagnivå fastställa 
avbytaruppgifterna mera detaljerat än vad nu 
är fallet, men specialiseringen i produktionen 
måste beaktas då avbytarens arbetsuppgifter 
bestäms i praktiken. Till avbytarens arbets-
uppgifter i exempelvis ett hästskötselföretag 
hör den dagliga skötseln och utfodringen av 
hästarna samt förande av dem till en rastgård 
eller ut på bete. Att träna eller sko en häst, 
hålla ridlektioner eller skola hästar kan där-
emot inte betraktas som nödvändiga göromål 
som ingår i husdjursproduktionen. 

I samband med uppgörande och översyn av 
den serviceplan som avses i den föreslagna 
8 a § går den lokala enheten och lantbruksfö-
retagaren tillsammans igenom de nödvändiga 
göromål som hör till skötseln av lantbruksfö-
retaget. I praktiken kan avbytaruppgifterna 
avvika från varandra vid en semester- respek-
tive vikariehjälpsavbytartjänst, i synnerhet då 
fråga är om en oförutsedd vikariehjälpsavby-
tartjänst. Vid en semesteravbytartjänst utgår 
man från de arbeten som hör till den dagliga 
skötseln av husdjuren medan avbytaruppgif-
ternas omfattning vid en vikariehjälpsavby-
tartjänst är mera beroende av vikariehjälps-
tidpunkten och de nödvändiga göromål som 
hänför sig till den. 

Bestämmelser om avgiftsbelagd avbytar-
hjälp som motsvarar bestämmelserna i 16 § 
2 och 3 mom. i den gällande lagen ingår i 
16 b § i den föreslagna lagen. 

16 a §. Lantbruksföretagsspecifik handled-
ning av avbytare. I 9 § i förordningen om av-
bytarservice för lantbruksföretagare före-
skrivs om en lantbruksföretagares, som anli-

tar den lokala enhetens avbytartjänster, skyl-
dighet att vägleda avbytaren i skötseln av de 
göromål som hör till avbytartjänsten. Väg-
ledningen har karaktären av en kort lägesrap-
port som sker strax före avbytartjänsten.  

När det gäller den verksamhet som avses i 
den föreslagna paragrafen är det fråga om en 
mera långvarig handledning där en lantbruks-
företagare som anlitar den lokala enhetens 
avbytartjänster ger avbytaren anvisningar så 
att denne behärskar arbetsuppgifterna och an-
läggningarna på gården. Tanken är den att 
lantbruksföretagaren ger handledning åt de 
avbytare som i huvudsak kommer att arbeta 
på gården i fråga. En lantbruksföretagsspeci-
fik handledning behövs i synnerhet på gårdar 
med långt gående automatisering samt på 
gårdar där avbytaren arbetar ensam.  

Målet är att förstärka avbytararbetets kvali-
tet. Pålitliga och kvalitativa avbytartjänster är 
särskilt viktiga i fall där de lantbruksföreta-
gare som är verksamma i lantbruksföretaget 
håller semester samtidigt eller då det endast 
finns en lantbruksföretagare i företaget.  

Förslaget baserar sig på förslag nummer 18 
i den rapport som gavs av Arbetsgruppen för 
utveckling av avbytarservicen för lantbruks-
företagare. I riksdagen har dessutom bland 
annat social- och hälsovårdsutskottet konsta-
terat att avbytarnas yrkesskicklighet och 
kompetens bör förstärkas med hjälp av hand-
ledning i arbetet och kompletterande utbild-
ning och likaså bör man dra ner på deras del-
tidsarbete. 

16 b §. Avgiftsbelagd avbytarhjälp. I para-
grafen ingår bestämmelser om avgiftsbelagd 
avbytarhjälp som motsvarar de bestämmelser 
som finns i 16 § 2 och 3 mom. i den gällande 
lagen. 1 mom. gäller så kallad subventionerad 
avgiftsbelagd avbytarhjälp som kan ordnas 
endast för semesterberättigade lantbruksföre-
tagare och för högst 120 timmar per kalen-
derår. I motsats till semester och vikariehjälp 
har man inte rätt till subventionerad avgifts-
belagd avbytarhjälp utan sådan ordnas bara 
om det finns tillgång till avbytararbetskraft 
som inte är bunden till semester- eller vika-
riehjälpsavbytartjänster. Den avgiftsbelagda 
avbytarhjälpen främjar för sin del att en yr-
keskunnig avbytarpersonal hålls kvar och 
kan sysselsättas på heltid. I bestämmelsen 
begränsas inte de uppgifter för vilka avgifts-
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belagd avbytarhjälp kan anlitas. Avsikten är 
att den lokala enheten och lantbruksföretaga-
ren kommer överens om dem. 

I 2 mom. föreskrivs om den lokala enhetens 
möjlighet att sälja avbytarnas arbetsinsatser 
enligt principen mot full ersättning även till 
andra än lantbruksföretagare, om detta inte 
äventyrar ordnande av annan i lagen avsedd 
avbytarservice. 

24 §. Lantbruksföretagares skyldighet att 
själv ordna sin avbytartjänst. Det föreslås att 
en teknisk ändring i hänvisningsbestämmel-
sen, som beror på den föreslagna 16 § och 
den föreslagna nya 16 b §, görs i 2 mom. i 
paragrafen. 

28 §. Avgifter för avgiftsbelagd avbytar-
hjälp. Det föreslås att en teknisk ändring i 
hänvisningsbestämmelsen, som beror på den 
föreslagna 16 § och den föreslagna nya 16 b 
§, görs i paragrafen. 

Det allmänna kommunala tjänste- och ar-
betskollektivavtalet innehåller inte längre er-
farenhetstillägg. Arbetserfarenheten inverkar 
numera så att avbytarens personliga tillägg 
bör vara minst fem procent av den uppgifts-
baserade lönen om avbytaren har minst fem 
års arbetserfarenhet och tio procent om han 
eller hon har minst tio års arbetserfarenhet. 
Av den orsaken föreslås att 1 mom. ses över 
så att den timavgift som avses i bestämmel-
sen motsvarar avbytarens minimigrundlön 
per timme ökad med fem procent. 

29 §. Ersättande av service som lämnats 
utan grund och återbetalning av ersättning 
som betalats utan grund. Det föreslås att pa-
ragrafens rubrik får en enklare formulering. 

1 mom. innehåller den huvudregel som 
framgår av 29 § 1 mom. i den gällande lagen 
enligt vilken den som fått servicen är skyldig 
att ersätta de kostnader som den service han 
eller hon fått utan grund gett upphov till. Er-
sättningen ska dock täcka de verkliga kost-
naderna för servicen, dvs. den binds inte 
längre vid beloppet av den ersättning som tas 
ut för avgiftsbelagd avbytarhjälp såsom nu är 
fallet. 

I 2 mom. föreskrivs i harmoni med motsva-
rande bestämmelse i den gällande lagen att 
en ersättning för själv ordnad avbytartjänst 
som betalats utan grund ska återbetalas. 

Det föreslås att till paragrafen fogas ett nytt 
3 mom. som innehåller en bestämmelse om 

skäliggörande som exempelvis finns i 8 § i 
lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfö-
dare samt i ett flertal andra bestämmelser om 
olika förmåner. Av skäliga orsaker kan ett 
återkrav lämnas därhän om felet inte har be-
rott på kundens eller dennes företrädares 
svikliga förfarande. Ett återkrav av ett pen-
ningbelopp som kan anses ringa kan lämnas 
därhän oberoende av orsaken till felet. Den 
föreslagna bestämmelsen innebär en avvikel-
se från de huvudregler som framgår av 1 och 
2 mom., därför är det meningen att bestäm-
melsen ska tolkas restriktivt. I första skedet 
avgörs frågan av den lokala enheten i enlig-
het med 11 § i den föreslagna lagen. Den 
som är missnöjd med den lokala enhetens be-
slut kan yrka på att LPA rättar beslutet och 
LPA:s beslut kan överklagas hos förvalt-
ningsdomstolen. 

Den föreslagna paragrafen har samband 
med bestämmelsen i 40 a § 2 mom. i den fö-
reslagna lagen som berör kommunens skyl-
dighet att återbetala en statlig ersättning som 
den fått utan grund i sådana fall, där kommu-
nen i strid med lagen gett service eller betalat 
ersättning för själv ordnad avbytartjänst. 

30 §. Dröjsmålsränta och verkställighet av 
betalningsskyldighet. Det föreslås att para-
grafens rubrik får en enklare formulering än 
den nuvarande. 30 § i den gällande lagen in-
nehåller en hänvisning till en upphävd be-
stämmelse i räntelagen (633/1982) samt till 
den upphävda lagen om indrivning av skatter 
och avgifter i utsökningsväg (367/1961). Det 
föreslås att paragrafen görs tidsenlig när det 
gäller hänvisningarna och även för övrigt får 
tydligare formuleringar än vad nu är fallet. 

32 §. Kostnaderna för den lokala förvalt-
ningen. I 32 § i den gällande lagen föreskrivs 
om betalningen av statens ersättning för 
kostnaderna för den lokala förvaltningen, 
fastställande av ersättningens totalbelopp 
samt om grunderna enligt vilka totalbeloppet 
fastställs. Kostnaderna för den lokala förvalt-
ningen har inte specificerats i lagen men en-
ligt motiveringen till den regeringsproposi-
tion som ledde till stiftandet av den nuvaran-
de lagen (RP 190/1996) avses med kostna-
derna för den lokala förvaltningen närmast 
följande kostnadsposter som anknyter till 
skötseln av avbytarverksamheten och upp-
skattas orsakas av: 
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– avlöning av och kompletterande fackut-
bildning för ansvarspersonen, de ledande av-
bytarna samt den nödvändiga byråpersona-
len, 

– anskaffning av kontorsförnödenheter, in-
ventarier, apparater och övriga anläggnings-
tillgångar samt hyrning, reparation och un-
derhåll av anläggningstillgångar, 

– tryckning, duplicering, textbehandling, 
bokföring, löneräkning och anskaffning av 
annan kontorsservice, 

– postning, telefonanvändning och annan 
informationsförmedling, 

– hyra för byråutrymme, elektricitet och 
användning och underhåll av fastighet, samt 

– övriga motsvarande funktioner eller an-
skaffningar, om dessa kostnader inte kan be-
traktas som i 35 § avsedda avbytarkostnader 
för vilka kostnadsbaserad ersättning ska beta-
las. 

Det totala beloppet av statens ersättning 
fastställs årligen av statsrådet på förslag av 
social- och hälsovårdsministeriet före ut-
gången av september. Bestämmelsen i 32 § 
2 mom. i den nuvarande lagen om grunderna 
för hur ersättningens nivå ska fastställas har 
varit svår att tillämpa, vilket bland annat sta-
tens revisionsverk har noterat i sin revisions-
berättelse 12/2001. När beslut fattas om er-
sättningens nivå förutsätter bestämmelsen att 
tre variabler ska beaktas. Dessa är: avbytar-
verksamhetens volym, ändringen i den all-
männa kostnadsnivån samt de genomsnittliga 
förvaltningskostnaderna. När det gäller änd-
ringen i den allmänna kostnadsnivån hänvi-
sas i bestämmelsen till lagen om statsandelar 
till kommunerna (1147/1996) som har upp-
hävts genom lagen om statsandel för kom-
munal basservice (1704/2009). 

Av de orsaker som nämns i den allmänna 
motiveringen (punkt 2.2.3) föreslås att be-
stämmelsen förenklas. 1 momentet i den fö-
reslagna paragrafen motsvarar i sak i huvud-
sak 32 § 1 och 2 mom. i den nuvarande lagen 
men innehåller inga grunder för hur ersätt-
ningen fastställs, utan ersättningen ska enligt 
bestämmelsen vara skälig. Ersättningen be-
stäms fortfarande kalkylmässigt, vilket inne-
bär att användningen av ersättningen inte be-
höver redovisas till staten. Avsikten är att 
man vid dimensioneringen av ersättningen 
även i fortsättningen strävar efter att den ska 

täcka nödvändiga kostnader för en förvalt-
ning som sköts effektivt. LPA:s framställning 
är grund för fastställandet av anslaget, vilket 
också hittills varit fallet i praktiken. Det är 
motiverat eftersom LPA har de bästa kun-
skaperna när det gäller att bedöma anslags-
behovet. Den föreslagna bestämmelsen över-
ensstämmer med 24 § 1 mom. i lagen om av-
bytarservice för pälsdjursuppfödare. 

Dessutom föreslås att i 2 mom. intas ett 
bemyndigande att utfärda förordning om be-
talningen av och betalningstidpunkterna för 
ersättningen. Närmare föreskrifter om betal-
ningen och betalningstidpunkterna har utfär-
dats i 18 § i förordningen om avbytarservice 
för lantbruksföretagare som inte avses bli 
ändrad nu. 

35 §. Kostnader för avbytarservice som be-
rättigar till ersättning av staten. I 2 mom. 
uppräknas de kostnader för ordnande av av-
bytarservice som med avseende på en ända-
målsenlig skötsel av verksamheten kan anses 
nödvändiga och som berättigar till ersättning 
av staten. Sådana kostnader är i 1 punkten 
avsedda kostnader för avlöning av lantbruks-
avbytare, i 2 punkten avsedda kostnader för 
kompletterande utbildning för avbytare, i 2 a-
punkten avsedda kostnader för läroavtalsut-
bildning, i 3 punkten avsedda kostnader för 
köp av tjänster, i 4 punkten avsedda ersätt-
ningar för själv ordnade avbytartjänster, i 
5 punkten avsedda skadestånd samt i 6 punk-
ten avsedda andra nödvändiga skäliga kost-
nader som orsakas av ordnande av service 
enligt denna lag. Det föreslås att nya 2 b- och 
2 c-punkter fogas till momentet. 

Det föreslås att i 2 b-punkten intas en be-
stämmelse enligt vilken resekostnader som 
orsakats av uppgörande och översyn av i den 
föreslagna 8 a § avsedd serviceplan berättigar 
till ersättning av staten. Att göra upp en ser-
viceplan förutsätter ett gårdsbesök åtminsto-
ne då planen görs för en gård som anlitar den 
service som den lokala enheten ordnar. I 
praktiken är det oftast en ledande avbytare i 
den lokala enheten som utför gårdsbesöket. 
Ledande avbytaren ingår i förvaltningsperso-
nalen men kan vid behov även utföra avby-
tararbete. Med undantag av resekostnaderna 
hör kostnaderna för uppgörande av en servi-
ceplan till den lokala enhetens förvaltnings-
kostnader för vilka betalas en statlig ersätt-
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ning som fastställs på kalkylmässiga grunder. 
För att öka antalet gårdsbesök är det motive-
rat att de resekostnader som besöken orsakar 
den lokala enheten undantagsvis ersätts en-
ligt kostnadsgrunderna som en del av kostna-
derna för avbytarservice. Det är nödvändigt 
att öka antalet gårdsbesök eftersom de servi-
ceplaner som görs upp i samband med dem 
ökar kostnadseffektiviteten. Med hjälp av 
gårdsbesök och serviceplaner kan man ex-
empelvis förbättra avbytarnas arbetarskydd 
och minska kostnaderna för olycksfall i arbe-
te och egendomsskador som uppstått i avby-
tararbetet. Tanken är den att LPA ska ge 
närmare anvisningar om uppgörande av ser-
viceplaner och genomförande av gårdsbesök 
i anslutning till dem. Enligt den föreslagna 
bestämmelsen förutsätter ersättandet av kost-
naderna att uppgifterna utförts i enlighet med 
LPA:s anvisningar. Det är motiverat eftersom 
LPA har ett helhetsansvar för att ökningen av 
anslaget i budgetpropositionen räcker till för 
de kostnader reformen för med sig. 

Det föreslås att i 2 c-punkten intas en be-
stämmelse om att de kostnader som orsakas 
av i 16 a § i den föreslagna lagen avsedd 
lantbruksföretagsspecifik handledning av av-
bytare också berättigar till ersättning av sta-
ten, om handledningen skett i enlighet med 
LPA:s anvisningar. Kostnaderna uppstår i 
huvudsak av att den tid som åtgår till hand-
ledningen är avbytarens arbetstid, för vilken 
han eller hon har rätt att få lön, men hans el-
ler hennes arbetsinsats är inte då direkt foku-
serad på genomförande av sådan service som 
lagen avser. Tanken är den att endast ersätta 
sådana kostnader som orsakas av avbytarens 
lön jämte resor. Kostnader som anknyter till 
förvaltningen ersätts inte liksom inte heller 
eventuella kostnader som lantbruksföretaga-
ren har. Ett tilläggsvillkor för ersättning är att 
handledningen sker i enlighet med LPA:s an-
visningar. 

36 §. Avdrag på kostnader för avbytarser-
vice. 1 mom. innebär att staten ersätter de 
nettokostnader som ordnande av avbytarser-
vice orsakar. Från de kostnader som med 
stöd av 35 § berättigar till ersättning av staten 
avdras därför explicit alla inkomster av verk-
samheten. De vanligaste av dem nämns sär-
skilt i punkterna 1—3. Den föreslagna be-
stämmelsen motsvarar till sitt innehåll 36 § i 

den nuvarande lagen och praxisen vid till-
lämpningen av den men är till sin språkdräkt 
enklare och mera exakt.  

I 2 mom. finns ett undantag från huvudre-
geln i 1 mom. Den föreslagna bestämmelsen 
innebär att man från kostnaderna för avbytar-
service i vissa fall inte avdrar ett belopp som 
man fått från en kund i form av återbetalning 
av grundlös förmån. Bestämmelsen gäller en 
situation där kommunens lokala enhet har 
gett avbytarservice eller betalat ersättning för 
själv ordnad avbytartjänst i strid med gällan-
de bestämmelser. Enligt 1 mom. 2 punkten i 
den föreslagna nya 40 a § ska en kommun i 
regel återbetala till staten den ersättning som 
staten betalat för de kostnader detta gett upp-
hov till. I dylika fall får kommunen å sin sida 
behålla den ersättning som den i enlighet 
med den föreslagna 29 § kunnat indriva av 
kunden i form av återbetalning av en grund-
lös förmån och därför avdras den inte från de 
kostnader för avbytarservice som ska ersät-
tas. 

40 §. Slutpost och återbetalning av statens 
ersättning samt användning av återbetalt be-
lopp. Paragrafen finns i 8 kap. som gäller er-
sättande av avbytarkostnader till kommun 
som ingått uppdragsavtal med LPA. Enligt 
39 § ska kommunen årligen ge LPA en redo-
visning över kostnaderna för avbytarservice 
enligt bokföringen för det föregående året. 
De förskott som kommunen fått motsvarar 
mera sällan helt de kostnader för avbytarser-
vice som kommunen de facto haft. Den före-
slagna paragrafen gäller sådana regelrätta åt-
gärder med hjälp av vilka den ersättning av 
staten som ska betalas för ett enskilt år kan 
justeras att motsvara de verkliga kostnaderna. 

Om den granskade redovisningen visar att 
förskotten inte har räckt till för att täcka 
kommunens kostnader enligt bokföringen ska 
LPA enligt 1 mom. betala skillnaden mellan 
kostnaderna och förskotten till kommunen i 
form av en slutpost. Den föreslagna bestäm-
melsen motsvarar i sak 40 § 1 mom. i den 
nuvarande lagen men har i språkligt avseende 
förenklats. 

I 2 mom. föreskrivs om kommunens skyl-
dighet att återbetala överbetalda förskott i så-
dana fall där förskotten varit större än kost-
naderna enligt bokföringen. Den föreslagna 
bestämmelsen avviker från 40 § 2 mom. i 
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den nuvarande lagen på så sätt att kommunen 
är skyldig att återbetala det överbetalda be-
loppet till LPA och inte till staten så som nu 
är fallet. 

Enligt 3 mom. får LPA använda de återbe-
talda beloppen för förskott för kostnaderna 
för avbytarservice eller för slutposter anting-
en under återbetalningsåret eller under året 
därpå. Det är meningen att ändringen ska till-
lämpas första gången på de återbetalningar 
som berör de förskott som betalats för kost-
naderna för 2011. Detta föreskrivs i 5 mom. i 
ikraftträdelsebestämmelsen. 

40 a §. Kommuns skyldighet att återbetala 
grundlös ersättning av staten. I paragrafen 
föreskrivs om kommunens skyldighet att 
återbetala en grundlös ersättning av staten 
om det efter det årligen återkommande förfa-
randet vid betalning av slutpost eller återbe-
talning av förskott som avses i 40 § konstate-
ras att kommunen under något år fått ett för 
stort belopp i ersättning av staten. Ett fel kan 
exempelvis komma fram då LPA gör ett 
granskningsbesök hos den lokala enheten i 
kommunen för att säkerställa att enheten ut-
för sitt uppdrag i enlighet med bestämmel-
serna och uppdragsavtalet. 

I 1 mom. 1 punkten avses en situation där 
betalningen av den grundlösa ersättningen av 
staten har berott på ett fel i bokföringen. Det 
är då fråga om en sak mellan kommunen och 
staten där LPA har befogenhet att represente-
ra staten.  

I 2 punkten föreskrivs om kommunens 
skyldighet att återbetala statens ersättning om 
de ersatta kostnaderna har uppstått på grund 
av att avbytarservice eller ersättning för själv 
ordnad avbytartjänst har getts i strid med gäl-
lande bestämmelser. Tanken är den att kom-
munen är skyldig att återbetala en statlig er-
sättning bara i sådana situationer där kom-
munen har tillämpat bestämmelserna fel. Nå-
gon återbetalningsskyldighet föreligger såle-
des inte om den på oriktiga grunder beviljade 
avbytarservicen exempelvis har berott på 
kundens eller dennes företrädares svikliga 
förfarande eller på annan felaktig utredning 
som inlämnats till kommunen. I sådana fall 
finns det en tredje part, dvs. den kund som 
fått en tjänst eller ersättning som han eller 
hon inte är berättigad till. 

Kommunen bör explicit indriva en ersätt-
ning av kunden för den grundlösa förmånen 
vilket framgår av 29 § i den föreslagna lagen. 
Om ett återkrav lyckas får kommunen på det-
ta sätt en gottgörelse för den ekonomiska för-
lust kommunen drabbas av i och med att den 
blir tvungen att återbetala den grundlösa er-
sättningen av staten. Det återkrav som riktas 
mot kunden kan dock lämnas därhän om det 
anses skäligt och om felet berott på något an-
nat än kundens eller dennes företrädares 
svikliga förfarande, eller om det belopp som 
ska återkrävas är litet. 2 mom. innehåller ett 
undantag från den i 1 mom. föreskrivna åter-
betalningsskyldigheten som anknyter till så-
dana situationer som nämns i det föregående. 
Enligt undantagsbestämmelsen är kommunen 
inte skyldig att återbetala statens ersättning 
till den del man avstått från återkrav. I såda-
na fall får staten stå för den ekonomiska för-
lusten. Om avståendet från återkrav baserar 
sig på kommunens beslut förutsätts att LPA 
har godkänt beslutet. De situationer som av-
ses i bestämmelsen är sällsynta. Vid behov 
har LPA skäl att överlägga om saken med de 
olika parterna, exempelvis med social- och 
hälsovårdsministeriet, innan kommunens be-
slut godkänns. Inga formella krav eller tids-
frister ställs på godkännandet, som därför 
kan ske antingen i förväg eller i efterskott. 
Kommunen kan även begära ett i 37 § 
2 mom. avsett förhandsbesked av LPA efter-
som det i sista hand är fråga om huruvida de 
kostnader som uppstått för kommunen är 
nödvändiga på det sätt som avses i 35 §. Ett 
beslut om att avstå från återkrav kan också 
uppstå till följd av ett rättelseyrkande till 
LPA eller besvär över LPA:s beslut till en 
förvaltningsdomstol. Även i sådana fall be-
frias kommunen från att återbetala den 
grundlösa ersättningen av staten till den del 
man avstått från ett återkrav. 

Kommunen är i regel skyldig att återbetala 
en grundlös ersättning av staten i andra fall 
än de som avses i 2 mom. Återbetalningen 
styrs direkt till staten i motsats till de på 
grundval av de årliga redovisningarna återbe-
talda förskotten som enligt förslaget återbeta-
las till LPA. Även i sådana fall gör LPA dock 
en framställan om återbetalning till kommu-
nen i enlighet med 3 mom. 
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Enligt 4 mom. har LPA möjlighet att avstå 
från återkrav om det belopp som ska återbe-
talas är litet eller om ett återkrav kan anses 
oskäligt. Denna möjlighet gäller fall som av-
ses i såväl 1 som 2 punkten i 1 mom. I sist-
nämnda fall kan en skälighetsprövning vara 
nödvändig exempelvis om det är beroende på 
tolkning huruvida kommunen förfarit i strid 
med gällande bestämmelser. 

Eftersom LPA och kommunen sinsemellan 
står i ett avtalsförhållande kan LPA inte på 
ett förpliktande sätt besluta om återkrav eller 
om att avstå från ett sådant. Om samförstånd 
inte kan uppnås mellan avtalsparterna avgörs 
ärendet i förvaltningsdomstolen som ett för-
valtningstvistemål i enlighet med 44 §. 

42 §. Rättelseyrkande. I sak motsvarar 
1 mom. 42 § 1 mom. i den nuvarande lagen 
förutom att man enligt den föreslagna be-
stämmelsen kan yrka på rättelse av den loka-
la enhetens beslut och inte ansvarspersonens 
beslut. Ändringen beror på den föreslagna 
11 § på grund av vilken den lokala enheten 
beslutar om kundernas rättigheter och skyl-
digheter. 

Enligt 2 mom. ska den lokala enheten 
primärt själv utreda om rättelseyrkandet kan 
bifallas, och den lokala enheten bör också 
själv rätta sitt beslut om den godkänner alla 
yrkanden. Rättelseyrkandet styrs till LPA för 
avgörande endast i sådana fall där den lokala 
enheten inte godkänner alla yrkanden. Den 
föreslagna paragrafen överensstämmer i hu-
vudsak med 32 § i lagen om avbytarservice 
för pälsdjursuppfödare. 

44 a §. Lantbruksföretagares anmälnings-
skyldighet. I 1 mom. föreskrivs om en lant-
bruksföretagares skyldighet att meddela den 
lokala enheten uppgifter om sig själv och sitt 
lantbruksföretag. Anmälningsskyldigheten 
gäller sådana uppgifter som kan inverka på 
ordnande av avbytarservice för honom eller 
henne. Uppgifterna kan gälla lantbruksföre-
tagarens rätt att få service, servicens kvantitet 
eller avgifter som tas ut för servicen. Är det 
fråga om själv ordnad avbytartjänst är lant-
bruksföretagaren skyldig att ge uppgifter som 
inverkar på betalningen av en ersättning och 
ersättningens belopp. Enligt bestämmelsen är 
lantbruksföretagaren skyldig att ge uppgifter 
såväl på eget initiativ som på den lokala en-
hetens begäran. Hur kunden iakttagit sin an-

mälningsskyldighet kan bli föremål för pröv-
ning exempelvis i sådana fall där man över-
väger möjligheten att avstå från återkrav av 
en grundlös förmån som han eller hon har 
fått. I regel är det inte möjligt att avstå från 
ett återkrav om kunden förfarit svikligt och 
en försummelse av anmälningsskyldigheten 
kan i vissa fall vara ett bevis på svikligt för-
farande. 

Enligt 2 mom. ska de uppgifter som avses i 
1 mom. också meddelas LPA då LPA be-
handlar ett yrkande på rättelse av den lokala 
enhetens beslut. 

I 3 mom. ingår ett bemyndigande att utfär-
da förordning. Bestämmelsen behövs för att 
lagstiftningen ska motsvara grundlagens krav 
på författningsnivå. 3—5 § i förordningen 
om avbytarservice för lantbruksföretagare 
förpliktar lantbruksföretagaren att ge uppgif-
ter för bestämmande av omfattningen av en 
avbytardag. 

46 §. Pensionsanstaltens utredningar över 
kostnaderna för avbytarservice. Paragrafen 
fogas till lagen i stället för den tidigare upp-
hävda paragrafen. LPA ansvarar gentemot 
staten för att det i statsbudgeten reserverade 
anslaget för detta ändamål används ända-
målsenligt. I paragrafen föreskrivs om LPA:s 
skyldighet att ge social- och hälsovårdsmini-
steriet utredningar över användningen av an-
slaget. 

Den i 1 punkten avsedda månatliga utred-
ningen gäller de förskott som betalats till de 
lokala enheterna och de kostnader som LPA 
har för ordnande av avbytarservice i det fall 
LPA sköter de uppgifter som hör till en lokal 
enhet. 

Enligt 2 punkten ska LPA dessutom årligen 
lämna in en totalredovisning över kostnader-
na för avbytarservice under det föregående 
året samt över användningen av den ersätt-
ning av staten som betalats för dem. Med to-
talredovisning avses en utredning som berör 
de kostnader som avbytarservicen orsakat 
alla lokala enheter i landet och som baserar 
sig på de av LPA granskade redovisningarna. 
Av totalredovisningen framgår också hur 
mycket LPA måste betala i slutposter till 
kommunerna och hur stort belopp kommu-
nerna varit tvungna att återbetala på grund av 
överbetalda förskott. På samma gång bör 
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LPA utreda på vilket sätt de återbetalda be-
loppen har använts. 

En bestämmelse som motsvarar den före-
slagna paragrafen finns i 20 § i den nuvaran-
de förordningen som avses bli upphävd i och 
med lagändringen. Det är skäl att höja re-
gleringen till lagnivå så att de förfaranden 
som gäller användningen av ersättningen av 
staten blir mera transparenta än vad nu är fal-
let. Den föreslagna paragrafen överensstäm-
mer med 31 § i lagen om avbytarservice för 
pälsdjursuppfödare. 

47 §. Pensionsanstaltens skyldighet att 
återbetala grundlös ersättning av staten. En-
ligt den föreslagna paragrafen har LPA på 
motsvarande sätt som en kommun enligt den 
föreslagna 40 a § skyldighet att till staten 
återbetala en eventuell grundlös ersättning av 
staten. Bestämmelsen kan exempelvis tilläm-
pas i fall där det kommer fram att LPA inte 
använt ett i enlighet med det föreslagna 40 § 
3 mom. återbetalt belopp för betalning av 
förskott eller slutposter av ersättning av sta-
ten på det sätt som bestämmelsen förutsätter. 
Social- och hälsovårdsministeriet ska besluta 
om att det överbetalda beloppet återbetalas. 
Enligt 4 mom. kan ministeriet också besluta 
att det belopp som ska återbetalas avdras från 
en statlig ersättning som betalas senare. En 
motsvarande bestämmelse om återbetalning 
av grundlös förmån finns bland annat i lagen 
om statsandel för kommunal basservice. 

47 a §. När betalningsskyldighet förfaller. I 
1 mom. föreskrivs om tidsgränsen för när 
LPA:s och social- och hälsovårdsministeriets 
skyldighet att betala en utebliven ersättning 
av staten förfaller. En motsvarande bestäm-
melse om när betalningsskyldighet förfaller 
finns i 53 § i lagen om statsandel för kom-
munal basservice. 

I 2 mom. föreskrivs på motsvarande sätt om 
när skyldigheten att återbetala en grundlös 
ersättning av staten förfaller. Förslaget mot-
svarar i sak den nuvarande regleringen efter-
som man i 47 § i den gällande lagen vad be-
träffar grundlös ersättning av staten hänvisar 
till lagen om statsandelar till kommunerna 
som har upphävts genom lagen om statsandel 
för kommunal basservice. 

Ikraftträdande. Det föreslås att lagen träder 
i kraft den 1 januari 2011. 

Enligt 2 mom. i ikraftträdandebestämmel-
sen ska i 8 a § i den föreslagna lagen avsedda 
serviceplaner göras upp inom tre år för de 
gårdar som omfattas av lagen då den träder i 
kraft.  

I 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen fö-
reskrivs om förfarandet vid ersättande av re-
sekostnader för uppgörande och översyn av 
serviceplaner samt av kostnader för lant-
bruksföretagsspecifik handledning av avbyta-
re under övergångsperioden 2011—2013. 
Förenämnda nya kostnader för avbytarservi-
ce bör fördelas jämnt på övergångsperioden. 
Av den orsaken föreslås att utöver vad som 
föreskrivs i 35 § 2 mom. 2 b och 2 c-punkten 
förutsätter ersättandet av dessa kostnader un-
der övergångsperioden att kostnaderna base-
rar sig på de planer som de enskilda lokala 
enheterna gjort upp och som LPA godkänt på 
förhand. LPA bör med beaktande av det an-
slag som står till förfogande se till att de nya 
tjänsterna genomförs stegvis. Tanken är den 
att tyngdpunkten här i början av övergångs-
perioden läggs på gårdar med långt driven 
automatisering samt på gårdar där lantbruks-
avbytaren arbetar ensam. Det är motiverat att 
prioritera dessa gårdar bland annat på grund 
av att de i större utsträckning än andra gårdar 
är utsatta för skador som kan inträffa i sam-
band med en avbytartjänst, och de ska-
destånd som eventuellt då måste betalas av 
statens medel kan bli stora. När planerna 
godkänns ska LPA dock beakta helhetseko-
nomiska synpunkter, exempelvis att det kan 
vara befogat att samtidigt göra upp planer för 
gårdar som är belägna nära varandra. 

Ikraftträdelsebestämmelsens 4 mom. gäller 
bestämmelsen i 40 § 2 mom. i den föreslagna 
lagen om kommuns skyldighet att skyldighet 
att till LPA återbetala en grundlös ersättning 
av staten samt bestämmelsen i 3 mom. i 
samma paragraf om LPA:s rätt att använda 
de återbetalda beloppen för betalning av 
kommande förskott eller slutposter. Enligt 
förslaget tillämpas bestämmelserna första 
gången på de återbetalningar som gäller be-
talda förskott för kostnaderna för 2011. 

En bestämmelse om till vilken del lagen 
ska tillämpas på fall som inträffat innan la-
gen trätt i kraft finns i 5 mom. Det föreslås att 
den föreslagna nya bestämmelsen i 29 § 
3 mom. om skäliggörande av återkrav av av-
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bytartjänst som getts utan grund också till-
lämpas på fall där grunden för ett återkrav 
har uppstått redan före lagens ikraftträdande 
och där återkravsärendet ännu inte har av-
gjorts. Det är motiverat eftersom den nuva-
rande lagen inte innehåller möjlighet att skä-
liggöra ett återkrav. 

Det föreslås likaså att 40 a och 47 § samt 
47 a § 2 mom. i den föreslagna lagen ska till-
lämpas på återbetalning av statlig ersättning 
som en kommun eller LPA fått utan grund 
även i sådana situationer där grunden för 
återbetalningen har uppstått redan före lagens 
ikraftträdande och där återbetalningsärendet 
ännu inte har avgjorts. Det är motiverat efter-
som den nuvarande lagen inte innehåller hel-
täckande bestämmelser om förfarandet vid 
återbetalning av grundlös ersättning av sta-
ten, och sådana fall kan komma fram först ef-
ter en lång tid. 
 
1.2 Lag om ändring av 4 § i lagen om 

avbytarservice för pälsdjursuppfö-
dare  

4 §. Avbytarservicens kvantitet. Enligt 4 § i 
den gällande lagen fastställer social- och häl-
sovårdsministeriet före utgången av det före-
gående året maximiantalet semesterdagar och 
extraledighetstimmar som kan ordnas per 
pälsdjursuppfödare under året i fråga. Det fö-
reslås att paragrafen preciseras så att till den 
fogas ett bemyndigande enligt vilket det i pa-
ragrafen avsedda maximiantalet, som inver-

kar på kundens rättsställning, fastställs ge-
nom social- och hälsovårdsministeriets för-
ordning inom ramen för det reservationsan-
slag som anvisats i statsbudgeten. 

Ikraftträdande. Det föreslås att lagen träder 
i kraft den 1 januari 2011. 
 
1.3 Lag om ändring av 5 § i lagen om 

försök med vikariehjälp för renskö-
tare  

5 §. Ersättningens belopp. Enligt 5 § i den 
gällande lagen fastställer social- och hälso-
vårdsministeriet före utgången av det föregå-
ende året maximiantalet vikariehjälpstimmar 
per renskötare som ersätts under försöksåret i 
fråga. Det föreslås att paragrafen preciseras 
så att till den fogas ett bemyndigande enligt 
vilket det i paragrafen avsedda maximianta-
let, som inverkar på kundens rättsställning, 
fastställs genom social- och hälsovårdsmini-
steriets förordning inom ramen för det reser-
vationsanslag som anvisats i statsbudgeten. 

Ikraftträdande. Det föreslås att lagen träder 
i kraft den 1 januari 2011. 
 
2  Ikraft trädande 

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 
2011. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 

1. 

Lag 

om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996) 2—4 §, 7 b och 7 c §, 

7 e § 2 mom., 8 och 11 §, 14 § 2 mom., 15 § 2 mom., 16 §, 24 § 2 mom., 28—30 §, 32, 36, 40, 
42 och 47 §,  

av dem 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 458/2004 och 998/2008, 4 och 32 § så-
dana de lyder delvis ändrade i lag 458/2004, 7 b och 7 c § samt 7 e § 2 mom. och 24 § 2 mom. 
sådana de lyder i lag 1135/2001, 16, 30 och 36 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 
1135/2001 och 28 § sådan den lyder i lag 629/2003, samt 

fogas till lagen nya 8 a, 16 a och 16 b §, till 35 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 
1263/2009, nya 2 b och 2 c-punkter, till lagen nya 40 a och 44 a § samt till lagen en ny 46 § i 
stället för den 46 § som upphävts genom lag 623/1999 som följer: 
 

1 kap.  

Allmänna stadganden  

2 § 

Definitioner på lantbruk, husdjursproduktion 
och lantbruksföretag 

I denna lag avses med: 
1) lantbruk bedrivande av husdjursproduk-

tion och växtodling som beskattas enligt in-
komstskattelagen för gårdsbruk (543/1967); 

2) husdjursproduktion husdjursproduktion 
som beskattas enligt inkomstskattelagen för 
gårdsbruk, dock inte renskötsel eller fiske; 

3) lantbruksföretag lantbruk som bedrivs 
som en självständig ekonomisk enhet. 
 

3 § 

Definition på lantbruksföretagare 

Med lantbruksföretagare avses i denna lag 
en person som genom att själv delta i arbetet 
bedriver lantbruk och  

1) som varit skyldig att teckna en försäk-
ring som avses i 10 § i lagen om pension för 
lantbruksföretagare (1280/2006) och har 
nämnda försäkring i kraft eller har lämnat in 
en ansökan om en sådan,  

2) har beviljats på försäkring enligt 1 punk-
ten baserad invalidpension i form av rehabili-
teringsstöd, eller 

3) som är i åldern 15—18 år och i fråga om 
andra villkor än åldern uppfyller villkoren för 
försäkring enligt 1 punkten. 
 

4 § 

Lantbruksföretagare som har rätt till semes-
ter 

Rätt till semester har en lantbruksföretagare 
vars husdjursproduktion vid den tidpunkt 
semestern hålls omfattar minst fyra husdjurs-
enheter. En husdjursenhet bestäms per typ av 
djur på grundval av den arbetsmängd djur-
hållningen ger upphov till. Närmare bestäm-
melser om bestämmande av husdjursenhet 
utfärdas genom förordning av statsrådet. 

Ett annat villkor för semester är att lant-
bruksföretagaren bedriver husdjursproduk-
tion som huvudsyssla. Lantbruksföretagaren 
anses bedriva husdjursproduktion som hu-
vudsyssla om hans eller hennes arbetsinsats 
vid tidpunkten för avbytartjänsten och under 
de sex månader som föregår den har varit in-
riktad på bedrivande av lantbruk i minsta 
samma grad som ett arbete som sker ytterom 
lantbruksföretaget. En lantbruksföretagare 
anses dock inte bedriva husdjursproduktion 



 RP 134/2010 rd  
  

 

23

som huvudsyssla om i lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa (1290/2002) avsedd ar-
betslöshetsförmån betalas till honom eller 
henne eller om sådan förmån inte betalas på 
grund av att i 1 kap. 5 § i lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa avsedd tid utan ersätt-
ning pågår. Närmare bestämmelser om be-
stämmande av huvudsyssla utfärdas genom 
förordning av statsrådet. 

Utan hinder av 1 och 2 mom. har en lant-
bruksföretagare inte rätt till semester  

1) under det kalenderår under vilket företa-
garens skyldighet att uppta i 3 § avsedd för-
säkring börjar, med undantag för den semes-
terrätt som lantbruksföretagare i samma lant-
bruksföretag inte har tagit ut under kalender-
året i fråga, och inte heller  

2) under den tid företagaren får full inva-
lidpension som beviljats tillsvidare, rehabili-
teringsstöd som motsvarar full invalidpen-
sion eller arbetslöshetspension. 
 
 

2 kap. 

Rätt till avbytarservice 

7 b § 

Vikariehjälp på grund av vård av sjukt barn 

En till vikariehjälp berättigad lantbruksfö-
retagare har rätt att få vikariehjälp på grund 
av 

1) att ett barn som inte har fyllt 10 år in-
sjuknat, för högst sju dagar, samt 

2) för vård eller deltagande i rehabilitering 
av sjukt eller handikappat barn, för högst den 
tid i sjukförsäkringslagen (1224/2004) av-
sedd specialvårdspenning betalas till honom 
eller henne. 
 

7 c § 

Vikariehjälp på grund av graviditet och för-
lossning samt för vård av barn och adoptiv-

barn 

En till vikariehjälp berättigad lantbruksfö-
retagare har rätt att få vikariehjälp på grund 
av 

1) graviditet, förlossning och vård av barn, 
för högst den tid i sjukförsäkringslagen av-
sedd moderskaps- faderskaps- eller föräldra-
penning betalas till honom eller henne, samt 

2) vård av adoptivbarn, för högst den tid i 
sjukförsäkringslagen avsedd föräldra- eller 
faderskapspenning för adoptivföräldrar beta-
las till honom eller henne. 
 
 

7 e § 

Vikariehjälp på grund av vuxenutbildning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Utöver vad som bestäms i 1 mom. har en 

lantbruksföretagare rätt att få vikariehjälp för 
högst den tid han eller hon deltar i sådan ut-
bildning för vilken beviljas  

1) studiepenning för lantbruksföretagare 
som annat nationellt stöd enligt 6 § i lagen 
om nationella stöd till jordbruket och träd-
gårdsodlingen (1559/2001) eller  

2) vuxenutbildningsstöd enligt lagen om 
vuxenutbildningsstöd (1276/2000). 
 
 
 

8 § 

Omfattningen av en avbytardag 

Omfattningen av en avbytardag anges i av-
bytartimmar så att den i fråga om den företa-
gare som får avbytarservice i genomsnitt 
motsvarar hans uppgiftsandel av den totala 
arbetstid som åtgår till lantbruksföretagets 
nödvändiga göromål som hör till skötseln av 
företaget. Antalet avbytartimmar uppskattas 
utgående från antalet husdjur och typ av hus-
djur som ingår i husdjursproduktionen, pro-
duktionsmetoderna och -förhållandena på lä-
genheten samt tidpunkten för avbytarservi-
cen. Vid uppskattningen av antalet avbytar-
timmar beaktas även yrkesskickligheten hos 
den person som är avbytare samt dennes 
förmåga att klara av de göromål som hör till 
avbytartjänsten. 

Närmare bestämmelser om fastställande av 
omfattningen av en avbytardag utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet. 
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8 a § 

Serviceplan 

För genomförande av avbytarservice för en 
semesterberättigad lantbruksföretagare ska 
den lokala enheten tillsammans med lant-
bruksföretagaren göra upp en serviceplan för 
lantbruksföretaget. En serviceplan kan vid 
behov göras upp även för genomförande av 
avbytarservice för annan än till semester be-
rättigad lantbruksföretagare.  Om lantbruks-
företaget anlitar den avbytarservice som den 
lokala enheten ordnar uppgörs serviceplanen 
i samband med ett besök som personalen 
inom den lokala enhetens förvaltning gör på 
gården. 

I serviceplanen antecknas åtminstone: 
1) en beskrivning av det lantbruk som be-

drivs i lantbruksföretaget, 
2) antalet husdjur och typ av husdjur som 

ingår i husdjursproduktionen samt de ar-
betsmetoder som tillämpas vid skötseln av 
dem, 

3) de arbeten som hör till den dagliga sköt-
seln av de husdjur som ingår i husdjurspro-
duktionen och till övriga nödvändiga gör-
omål som hör till skötseln av lantbruksföre-
taget samt en uppskattning av den totala dag-
liga arbetstid som arbetena kräver, 

4) de personer som stadigvarande arbetar i 
lantbruksföretaget, 

5) lantbruksföretagarnas uppgiftsandelar av 
de nödvändiga göromål som hör till skötseln 
av lantbruksföretaget, och 

6) en uppskattning av omfattningen av en 
avbytardag för lantbruksföretagarna. 

Om den lokala enhetens avbytarservice an-
litas ska åtminstone följande uppgifter dess-
utom antecknas i serviceplanen: 

1) när besök på gården har gjorts och vem 
som deltagit i besöket, 

2) tidpunkten för följande planerade besök, 
3) den kompetensnivå som avbytararbetena 

på gården förutsätter,  
4) den lantbruksföretagsspecifika handled-

ningen av avbytare, 
5) den gårdsspecifika avbytarservicehelhe-

ten, 
6) de gårdsspecifika behoven av att utveck-

la avbytarservicen, och 

7) under gårdsbesöket konstaterade viktiga 
arbetarskyddsfaktorer som berör avbytarnas 
arbetsförhållanden samt den lokala enhetens 
krav på åtgärder gällande dem. 

Serviceplanen ska ses över på lantbruksfö-
retagarens eller den lokala enhetens initiativ, 
om det sker ändringar i servicebehovet eller 
förhållandena. Om den lokala enhetens avby-
tarservice anlitas ska serviceplanen dock all-
tid ses över i samband med ett gårdsbesök 
som görs minst vart tredje år. 
 
 

3 kap.  

Förvaltning 

11 § 

Beslutsfattande 

Den lokala enheten beslutar om lämnande 
av avbytarservice, ersättning som betalas för 
själv ordnad avbytartjänst, avgift som tas ut 
av en servicemottagare, servicemottagares 
skyldighet att ersätta de kostnader som orsa-
kats av avbytarservice som lämnats utan 
grund och återkrav av ersättning som betalats 
utan grund. Beslut delges en part på det sätt 
som föreskrivs i 59 § i förvaltningslagen 
(434/2003). 
 
 

4 kap.  

Avbytarservice som en lokal enhet ordnar 

14 §  

Den lokala enhetens skyldighet att ordna av-
bytarservice 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om lantbruksföretagarna i lantbruksföreta-

get håller semester samtidigt eller om det en-
dast finns en lantbruksföretagare i företaget 
som håller semester, ska den lokala enheten 
för att trygga skötseln av de husdjur som in-
går i husdjursproduktionen vid behov utöver 
den sedvanliga avbytartjänsten också ordna 
övervakningsbesök. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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15 § 

Sätt att ordna avbytarservice 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den lokala enheten ska anställa ett tillräck-

ligt och ändamålsenligt antal lantbruksavby-
tare så att den service som denna lag förutsät-
ter kan tryggas på ett flexibelt och ekono-
miskt sätt. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

16 § 

Avbytaruppgifternas omfattning 

Lantbruksavbytaren ska sköta de uppgifter 
som hör till lantbruksföretagets husdjurspro-
duktion samt andra nödvändiga göromål som 
hör till skötseln av lantbruksföretaget till den 
del de ingår i uppgiftsandelen för den lant-
bruksföretagare som är på semester eller får 
vikariehjälp. 
 

16 a § 

Lantbruksföretagsspecifik handledning av 
avbytare 

Den lokala enheten ska tillsammans med 
lantbruksföretagaren se till att de lantbruks-
avbytare som anvisas lantbruksföretaget får 
lantbruksföretagsspecifik handledning på 
gården för de avbytaruppgifter som avses i 
16 §. 
 

16 b § 

Avgiftsbelagd avbytarhjälp 

Den lokala enheten kan ordna avgiftsbe-
lagd avbytarhjälp för en semesterberättigad 
lantbruksföretagare mot i 28 § 1 mom. före-
skriven avgift för högst 120 timmar per ka-
lenderår. Ett villkor är att servicen inte även-
tyrar ordnande av semester eller vikariehjälp 
samt att servicen endast genomförs av en av-
bytare som regelbundet utför avbytararbete i 
den lokala enhetens tjänst eller en avbytare 
som avses i 15 § 1 mom. 2 punkten. 

Den lokala enheten kan dessutom ordna 
avgiftsbelagd avbytarhjälp även för annan 

person än lantbruksföretagare mot i 28 § 
2 mom. föreskriven avgift om servicen inte 
äventyrar ordnande av semester, vikariehjälp 
eller avbytarhjälp enligt 1 mom. 
 

5 kap.  

Avbytartjänst som en lantbruksföretagare 
själv ordnar  

24 § 

Lantbruksföretagares skyldighet att själv 
ordna sin avbytartjänst 

— — — — — — — — — — — — — —  
En lantbruksföretagare enligt 1 mom. kan 

också för sig själv ordna avgiftsbelagd avby-
tarhjälp som motsvarar service enligt 16 b § 
1 mom. 
 
 

6 kap. 

Avgifter och ersättningar  

28 § 

Avgifter för avgiftsbelagd avbytarhjälp 

För avbytarhjälp enligt 16 b § 1 mom. upp-
bärs hos lantbruksföretagaren en timavgift 
som motsvarar minimigrundlönen per timme 
för en lantbruksavbytare enligt det allmänna 
kommunala tjänste- och arbetskollektivavta-
let, ökad med fem procent. 

För avbytarhjälp enligt 16 b § 2 mom. upp-
bärs hos den som anlitar hjälpen en avgift 
som motsvarar minimigrundlönen per timme 
för en lantbruksavbytare enligt det allmänna 
kommunala tjänste- och arbetskollektivavta-
let, multiplicerad med 2,4. 
 
 

29 § 

Ersättande av service som lämnats utan 
grund och återbetalning av  ersättning som 

betalats utan grund 

Om avbytarservice har lämnats utan grund 
är den som fått servicen skyldig att ersätta de 
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kostnader som detta orsakat den lokala enhe-
ten. 

Om ersättning för själv ordnad avbytar-
tjänst har betalats utan grund är den som fått 
ersättningen skyldig att till den lokala enhe-
ten återbetala den överbetalda ersättningen. 

Återkrav kan avstås från helt eller delvis 
om detta anses skäligt och den ogrundade 
förmånen inte berott på svikligt förfarande 
från servicemottagarens, ersättningsmottaga-
rens eller dennes företrädares sida. Återkrav 
kan avstås från även då det belopp som ska 
återkrävas är litet. Beslut om återkrav ska fat-
tas inom fem år räknat från den dag den 
ogrundade avbytartjänsten lämnades eller 
den ogrundade ersättningen betalades. 
 
 

30 § 

Dröjsmålsränta och verkställighet av betal-
ningsskyldighet 

Om en avgift för vikariehjälp eller avgifts-
belagd avbytarhjälp eller en ersättning enligt 
29 § inte har betalats senast på förfallodagen 
får en årlig dröjsmålsränta tas ut från förfal-
lodagen på de grunder som föreskrivs i 4 § 
1 mom. i räntelagen (633/1982). Den förfal-
lodag som är grund för betalningen av 
dröjsmålsränta kan infalla tidigast två veckor 
efter den dag beslutet om avgiften eller åter-
kravet har meddelats. 

I 1 mom. avsedd avgift och ersättning jäm-
te dröjsmålsräntor får indrivas utan dom eller 
förvaltningsdomstols beslut på det sätt som 
föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter 
och avgifter (706/2007). 
 
 
 

7 kap.  

Kostnader  

32 § 

Kostnaderna för den lokala förvaltningen 

Till de kommuner som ingått uppdragsav-
tal och till pensionsanstalten betalas årligen 
skälig ersättning av statens medel för de 

kostnader som skötseln av den lokala för-
valtningen enligt denna lag orsakat. På pen-
sionsanstaltens framställning fastställer stats-
rådet årligen före utgången av september er-
sättningens totalbelopp för det följande ka-
lenderåret.  

Närmare bestämmelser om betalning och 
fördelning av ersättningen samt om betal-
ningstidpunkten utfärdas genom förordning 
av statsrådet. 
 
 

35 § 

Kostnader för avbytarservice som berättigar 
till ersättning av staten 

— — — — — — — — — — — — — —  
Såsom kostnader enligt 1 mom. ersätts 

— — — — — — — — — — — — — —  
2 b) resekostnader som uppgörande och 

översyn av serviceplaner orsakat, till den del 
kostnaderna uppstått på grundval av uppdrag 
som utförts i enlighet med pensionsanstalten 
anvisningar, 

2 c) kostnader som lantbruksföretagsspeci-
fik handledning av lantbruksavbytare orsa-
kat, till den del kostnaderna uppstått på 
grundval av handledning som utförts i enlig-
het med pensionsanstalten anvisningar, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

36 § 

Avdrag på kostnader för avbytarservice 

Från de kostnader för avbytarservice som 
berättigar till ersättning av staten avdras 

1) avgifter för vikariehjälp och avgiftsbe-
lagd avbytarhjälp, 

2) ersättningar enligt 29 §, 
3) sjukdagpenningar och andra motsvaran-

de förmåner till lantbruksavbytare i den loka-
la enhetens tjänst till den del de betalas till 
arbetsgivaren, 

4) övriga eventuella inkomster som ankny-
ter till uppgifter enligt denna lag.  

I 1 mom. 2 punkten avsedd ersättning av-
dras dock inte från kostnaderna för avbytar-
service, om ett belopp som motsvarar ersätt-
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ningen har återbetalats till staten på grundval 
av 40 a § 1 mom. 2 punkten. 
 
 
 

8 kap. 

Ersättande av avbytarkostnader till kom-
mun som ingått uppdragsavtal 

40 § 

Slutpost och återbetalning av statens ersätt-
ning samt användning av återbetalt belopp 

Om den av pensionsanstalten granskade re-
dovisningen visar att de förskott som betalats 
till kommunen för finansåret i fråga inte 
räcker till för att täcka kostnaderna enligt 
bokföringen som ordnande av avbytarservi-
cen orsakat, ska pensionsanstalten betala 
skillnaden mellan de faktiska kostnaderna 
och förskotten i form av en slutpost. Slutpos-
ten betalas före utgången av det år under vil-
ket redovisningen lämnats till pensionsanstal-
ten. 

Om den av pensionsanstalten granskade re-
dovisningen visar att de förskott som betalats 
till kommunen för finansåret i fråga översti-
ger beloppet av de kostnader enligt bokfö-
ringen som avbytarservicen orsakat, ska 
kommunen återbetala det överbetalda belop-
pet till pensionsanstalten. Det överbetalda be-
loppet ska återbetalas senast på den av pen-
sionsanstalten meddelade förfallodagen som 
får infalla tidigast en månad från det medde-
landet skickades. 

Belopp som återbetalats i enlighet med 
2 mom. kan pensionsanstalten använda för 
betalning av förskott och slutposter under det 
år återbetalningen mottagits eller det därpå 
följande kalenderåret. 
 
 

40 a § 

Kommuns skyldighet att återbetala grundlös 
ersättning av staten 

Kommun ska återbetala en grundlös ersätt-
ning av staten om 

1) det efter granskningen av en redovisning 
kommer fram att kostnader som inte hör till 
kostnaderna för avbytarservice har ingått i 
bokföringen eller om i 36 § avsedda inkoms-
ter inte har avdragits från kostnaderna för 
avbytarservice, eller 

2) den lokala enheten har gett avbytarservi-
ce eller betalat ersättning för själv ordnad 
avbytartjänst i strid med bestämmelserna. 

I fall som avses i 1 mom. 2 punkten har 
kommunen dock ingen skyldighet att återbe-
tala en ersättning av staten till den del den 
lokala enheten har avstått från ett mot en ser-
vicemottagare eller ersättningsmottagare rik-
tat återkrav genom ett på 29 § 3 mom. base-
rat beslut som pensionsanstalten godkänt, el-
ler genom beslut av pensionsanstalten eller 
förvaltningsdomstol. 

Det grundlösa beloppet ska återbetalas se-
nast på den av pensionsanstalten meddelade 
förfallodagen som får infalla tidigast en må-
nad från det meddelandet skickades. På det 
belopp som återbetalas uppbärs en årlig ränta 
enligt 3 § 2 mom. i räntelagen räknat från 
förfallodagen. 

Återkrav av grundlös ersättning av staten 
kan avstås från helt eller delvis om dess be-
lopp är litet eller om ett återkrav kan anses 
oskäligt. 
 

9 kap. 

Rättelse och sökande av ändring 

42 § 

Rättelseyrkande 

I den lokala enhetens beslut enligt 11 § får 
ändring inte sökas genom besvär. Om en part 
är missnöjd med ett beslut har han rätt att 
inom 14 dagar från det han fick del av beslu-
tet yrka på att pensionsanstalten rättar det. 
Rättelseyrkandet ska skriftligen lämnas till 
den lokala enheten inom nämnda tid.  

Den lokala enheten ska rätta sitt beslut om 
den till alla delar godkänner rättelseyrkandet. 
I övriga fall ska den lokala enheten utan 
dröjsmål sända rättelseyrkandet, sitt utlåtan-
de och handlingarna i ärendet till pensionsan-
stalten. 
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10 kap. 

Särskilda stadganden 

44 a § 

Lantbruksföretagares anmälningsskyldighet 

En lantbruksföretagare ska meddela den 
lokala enheten sådana uppgifter om sig själv 
och sitt lantbruksföretag som kan inverka på 
ordnande av avbytarservice för honom eller 
henne eller på erhållande av eller storleken 
på en ersättning som betalas för avbytartjänst 
som han eller hon själv ordnar. 

De uppgifter som avses i 1 mom. ska lant-
bruksföretagaren också meddela pensionsan-
stalten då den behandlar ett ärende på grund-
val av rättelseyrkande. 

Närmare bestämmelser om de uppgifter 
som ska ges på grundval av 1 mom. kan ut-
färdas genom förordning av statsrådet. 
 
 

46 § 

Pensionsanstaltens utredningar över kostna-
derna för avbytarservice 

Pensionsanstalten ska till social- och häl-
sovårdsministeriet 

1) månatligen inlämna uppgift om det be-
lopp som betalats som förskott till de kom-
muner som ingått uppdragsavtal och, i fall 
som avses i 13 §, över det belopp pensions-
anstalten själv har använt för ordnande av 
avbytarservice, samt 

2) före utgången av året efter finansåret in-
lämna en totalredovisning över kostnaderna 
för avbytarservice enligt 35 § och över an-
vändningen av den ersättning av staten som 
betalats för dem. 
 
 
 

47 § 

Pensionsanstaltens skyldighet att återbetala 
grundlös ersättning av staten 

Om pensionsanstalten utan grund fått er-
sättning av staten enligt denna lag, ska soci-

al- och hälsovårdsministeriet bestämma att 
det överbetalda beloppet ska återbetalas. 

På det belopp som återbetalas uppbärs en 
årlig ränta enligt 3 § 2 mom. i räntelagen 
räknat från ingången av det kalenderår som 
följer på det år under vilket den grundlösa er-
sättningen av staten har betalats. 

Återkrav av ett belopp som ska återbetalas 
kan avstås från helt eller delvis om beloppet 
är litet eller om ett återkrav kan anses oskä-
ligt. 

Social- och hälsovårdsministeriet får även 
besluta att ett belopp som ska återbetalas av-
dras senare i samband med utbetalningen av 
följande ersättning av staten. 
 
 

47 a § 

När betalningsskyldighet förfaller 

Pensionsanstaltens samt social- och hälso-
vårdsministeriets skyldighet att betala en 
utebliven ersättning av staten upphör fem år 
efter utgången av det finansår mot vilket de 
till ersättning av staten berättigade kostna-
derna riktar sig. 

Kommuns och pensionsanstaltens skyldig-
het att återbetala en grundlös ersättning av 
staten upphör fem år efter utgången av det fi-
nansår under vilket ersättningen av staten har 
betalats. 

——— 
Denna lag träder i kraft den                20  . 
De lokala enheterna ska se till att service-

planerna uppgjorts i enlighet med denna lag 
senast den 31 december 2013. 

Utöver det som föreskrivs i 35 § 2 mom. 
2 b och 2 c punkten förutsätter ersättandet av 
i nämnda bestämmelser avsedda kostnader 
under kalenderåren 2011—2013 att kostna-
derna baserar sig på de planer som de enskil-
da lokala enheterna gjort upp och som pen-
sionsanstalten har godkänt på förhand. 

Trots bestämmelserna i 40 § 2 och 3 mom. 
tillämpas de bestämmelser som gällde vid 
ikraftträdandet på en statlig ersättning som 
ska återbetalas på grundval av redovisning-
arna för 2010. 

29 § 3 mom., 40 a och 47 § samt 47 a § 
2 mom. tillämpas även i sådana fall där 
grunden för återkrav eller återbetalning av 
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grundlös ersättning av staten har uppstått in-
nan denna lag har trätt i kraft. 

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft. 
 

————— 
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2. 

Lag 

om ändring av 4 § i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare (1264/2009) 4 § som följer: 

 
4 § 

Avbytarservicens kvantitet 

Maximiantalet semesterdagar och extrale-
dighetstimmar per pälsdjursuppfödare som 
kan ordnas under kalenderåret fastställs ge-

nom förordning av social- och hälsovårdsmi-
nisteriet före utgången av det föregående ka-
lenderåret. Maximiantalet fastställs med be-
aktande av det anslag som står till disposition 
under året i fråga.  

——— 
Denna lag träder i kraft den              20  . 

————— 
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3. 

Lag 

om ändring av 5 § i lagen om försök med vikariehjälp för renskötare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om försök med vikariehjälp för renskötare (1265/2009) 5 § 1 mom. som föl-

jer: 
 

5 § 

Ersättningens belopp 

Maximiantalet vikariehjälpstimmar per 
renskötare som ersätts under kalenderåret 
fastställs genom förordning av social- och 

hälsovårdsministeriet före utgången av det 
föregående kalenderåret. Maximiantalet fast-
ställs med beaktande av det anslag som står 
till disposition under året i fråga. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den               20  . 

————— 
 

Helsingfors den 10 september 2010 

 
 
 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 
 

Omsorgsminister Paula Risikko 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
 
 

1. 

Lag 

om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996) 2—4 §, 7 b och 7 c §, 

7 e § 2 mom., 8 och 11 §, 14 § 2 mom., 15 § 2 mom., 16 §, 24 § 2 mom., 28—30 §, 32, 36, 40, 
42 och 47 §,  

av dem 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 458/2004 och 998/2008, 4 och 32 § så-
dana de lyder delvis ändrade i lag 458/2004, 7 b och 7 c § samt 7 e § 2 mom. och 24 § 2 mom. 
sådana de lyder i lag 1135/2001, 16, 30 och 36 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 
1135/2001 och 28 § sådan den lyder i lag 629/2003, samt 

fogas till lagen nya 8 a, 16 a och 16 b §, till 35 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 
1263/2009, nya 2 b och 2 c-punkter, till lagen nya 40 a och 44 a § samt till lagen en ny 46 § i 
stället för den 46 § som upphävts genom lag 623/1999 som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 kap.  

Allmänna stadganden  

2 §  

Definitioner på lantbruk, kreatursskötsel och 
lantbruksföretag  

I denna lag avses med 
1) lantbruk bedrivande av kreatursskötsel 

och växtodling som beskattas enligt inkomst-
skattelagen för gårdsbruk (543/67), 

2) kreatursskötsel husdjursproduktion som 
beskattas enligt inkomstskattelagen för 
gårdsbruk, dock inte renskötsel eller fiske, 

3) lantbruksföretag lantbruk som bedrivs 
som en självständig ekonomisk enhet. 

1 kap.  

Allmänna stadganden  

2 §  

Definitioner på lantbruk, husdjursproduktion 
och lantbruksföretag 

I denna lag avses med: 
1) lantbruk bedrivande av husdjursproduk-

tion och växtodling som beskattas enligt in-
komstskattelagen för gårdsbruk (543/1967); 

2) husdjursproduktion husdjursproduktion 
som beskattas enligt inkomstskattelagen för 
gårdsbruk, dock inte renskötsel eller fiske; 

3) lantbruksföretag lantbruk som bedrivs 
som en självständig ekonomisk enhet. 
 

 
3 §  

Definition på lantbruksföretagare  

Med lantbruksföretagare avses i denna lag 
en person som genom att själv delta i arbetet 

3 § 

Definition på lantbruksföretagare  

Med lantbruksföretagare avses i denna lag 
en person som genom att själv delta i arbetet 
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bedriver lantbruk och som 
1) varit skyldig att teckna en försäkring som 

avses i 10 § i lagen om pension för lantbruks-
företagare (1280/2006) och har nämnda för-
säkring i kraft eller har lämnat in en ansökan 
om en sådan, eller  

2) har beviljats på försäkring enligt 1 punk-
ten baserad invalidpension i form av delpen-
sion eller rehabiliteringsstöd. 

Såsom lantbruksföretagare betraktas också 
sådan lantbruksidkare i åldern 15—18 år 
som i fråga om andra villkor än åldern upp-
fyller villkoren för försäkring enligt 1 mom. 
1 punkten.  

Såsom lantbruksföretagare betraktas inte 
en lantbruksidkare till vilken arbetslöshets-
dagpenning enligt lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa (602/84) eller arbetsmarknadsstöd 
enligt lagen om arbetsmarknadsstöd 
(1542/93) betalas vid tidpunkten för avbytar-
tjänsten. Som lantbruksföretagare betraktas 
inte heller lantbruksidkare som vid tidpunkten 
för avbytartjänsten inte har rätt till arbets-
löshetsdagpenning av en sådan orsak som av-
ses i 7, 8, 9 eller 11 § lagen om utkomstskydd 
för arbetslösa, och inte heller en lantbruksid-
kare som saknar rätt till arbetsmarknadsstöd 
av skäl som avses i 17—20 §§ lagen om ar-
betsmarknadsstöd. 

bedriver lantbruk och  
1) som varit skyldig att teckna en försäk-

ring som avses i 10 § i lagen om pension för 
lantbruksföretagare (1280/2006) och har 
nämnda försäkring i kraft eller har lämnat in 
en ansökan om en sådan,  

2) har beviljats på försäkring enligt 1 punk-
ten baserad invalidpension i form av rehabili-
teringsstöd, eller 

3) som är i åldern 15—18 år och i fråga 
om andra villkor än åldern uppfyller villko-
ren för försäkring enligt 1 punkten. 
 
 

 
 

4 §  

Lantbruksföretagare som har rätt till semes-
ter  

Rätt till semester har en lantbruksföretagare 
som bedriver kreatursskötsel som huvudsyss-
la så som stadgas genom förordning. Krea-
tursskötseln skall vid den tidpunkt semestern 
hålls omfatta minst fyra husdjursenheter. Om 
husdjursenheter stadgas närmare genom för-
ordning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 §  

Lantbruksföretagare som har rätt till semes-
ter  

Rätt till semester har en lantbruksföretagare 
vars husdjursproduktion vid den tidpunkt se-
mestern hålls omfattar minst fyra husdjurs-
enheter. En husdjursenhet bestäms per typ av 
djur på grundval av den arbetsmängd djur-
hållningen ger upphov till. Närmare be-
stämmelser om bestämmande av husdjursen-
het utfärdas genom förordning av statsrådet. 

Ett annat villkor för semester är att lant-
bruksföretagaren bedriver husdjursproduk-
tion som huvudsyssla. Lantbruksföretagaren 
anses bedriva husdjursproduktion som hu-
vudsyssla om hans eller hennes arbetsinsats 
vid tidpunkten för avbytartjänsten och under 
de sex månader som föregår den har varit in-
riktad på bedrivande av lantbruk i minsta 
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Utan hinder av 1 mom. har en lantbruksfö-
retagare inte rätt till semester 

1) under det kalenderår under vilket företa-
garens skyldighet att uppta i 3 § 1 mom. 
1 punkten avsedd försäkring börjar, med un-
dantag för den semesterrätt som lantbruksfö-
retagare i samma lantbruksföretag inte har ta-
git ut under kalenderåret i fråga, och inte hel-
ler 

2) under den tid företagaren får full invalid-
pension som beviljats tills vidare, rehabiliter-
ingsstöd som motsvarar full invalidpension 
eller arbetslöshetspension. 

samma grad som ett arbete som sker ytterom 
lantbruksföretaget. En lantbruksföretagare 
anses dock inte bedriva husdjursproduktion 
som huvudsyssla om i lagen om utkomstskydd 
för arbetslösa (1290/2002) avsedd arbetslös-
hetsförmån betalas till honom eller henne el-
ler om sådan förmån inte betalas på grund 
av att i 1 kap. 5 § i lagen om utkomstskydd 
för arbetslösa avsedd tid utan ersättning på-
går. Närmare bestämmelser om bestämman-
de av huvudsyssla utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. 

Utan hinder av 1 och 2 mom. har en lant-
bruksföretagare inte rätt till semester  

1) under det kalenderår under vilket företa-
garens skyldighet att uppta i 3 § avsedd för-
säkring börjar, med undantag för den semes-
terrätt som lantbruksföretagare i samma lant-
bruksföretag inte har tagit ut under kalender-
året i fråga, och inte heller  
 

2) under den tid företagaren får full inva-
lidpension som beviljats tillsvidare, rehabili-
teringsstöd som motsvarar full invalidpen-
sion eller arbetslöshetspension. 
 

 
 

2 kap.  

Rätt till avbytarservice  

7 b § 

Vikariehjälp på grund av vård av sjukt barn 

En till vikariehjälp berättigad lantbruksföre-
tagare har rätt att få vikariehjälp på grund av 
 

1) att ett barn som inte har fyllt 10 år in-
sjuknat, för högst sju dagar, samt 

2) vård eller på lag grundad rehabilitering 
av ett sjukt barn som inte har fyllt 16 år vid 
en verksamhetsenhet för sjukvård som avses i 
lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989), 
för högst den tid som specialvårdspenning 
betalas till lantbruksföretagaren enligt sjuk-
försäkringslagen (364/1963). 

2 kap.  

Rätt till avbytarservice  

7 b § 

Vikariehjälp på grund av vård av sjukt barn 

En till vikariehjälp berättigad lantbruksfö-
retagare har rätt att få vikariehjälp på grund 
av 

1) att ett barn som inte har fyllt 10 år in-
sjuknat, för högst sju dagar, samt 

2) för vård eller deltagande i rehabilitering 
av sjukt eller handikappat barn, för högst 
den tid i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 
avsedd specialvårdspenning betalas till ho-
nom eller henne. 
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7 c §  

Vikariehjälp på grund av graviditet och för-
lossning, faderskapsledighet samt vård av 

adoptivbarn 

En till vikariehjälp berättigad lantbruksföre-
tagare har rätt att få vikariehjälp på grund av 
 

1) graviditet och förlossning, för högst den 
tid lantbruksföretagaren har rätt till mo-
derskaps- eller föräldrapenning enligt sjuk-
försäkringslagen, 

2) faderskapsledighet, för högst den tid 
lantbruksföretagaren har rätt till faderskaps-
penning enligt sjukförsäkringslagen, samt 

3) vård av adoptivbarn som inte har fyllt sex 
år, räknat från den tidpunkt då barnet tas för 
vård, för högst den tid föräldrapenning enligt 
sjukförsäkringslagen betalas till lantbruksfö-
retagaren. 

7 c §  

Vikariehjälp på grund av graviditet och för-
lossning samt för vård av barn och adoptiv-

barn 

En till vikariehjälp berättigad lantbruksfö-
retagare har rätt att få vikariehjälp på grund 
av 

1) graviditet, förlossning och vård av barn, 
för högst den tid i sjukförsäkringslagen av-
sedd moderskaps- faderskaps- eller föräldra-
penning betalas till honom eller henne, samt 

2) vård av adoptivbarn, för högst den tid i 
sjukförsäkringslagen avsedd föräldra- eller 
faderskapspenning för adoptivföräldrar beta-
las till honom eller henne. 
 

 
7 e §  

Vikariehjälp på grund av vuxenutbildning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Utöver vad som bestäms i 1 mom. har en 

lantbruksföretagare som är berättigad till stu-
diepenning för lantbruksföretagare enligt 
statsrådets beslut om studiepenning för lant-
bruksföretagare (408/1997) eller vuxenut-
bildningsstöd enligt lagen om vuxenutbild-
ningsstöd (1276/2000) rätt att få vikariehjälp 
på grund av deltagande i vuxenutbildning för 
högst den tid som en utbildning som stöds på 
det sätt som avses ovan varar. 

7 e §  

Vikariehjälp på grund av vuxenutbildning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Utöver vad som bestäms i 1 mom. har en 

lantbruksföretagare rätt att få vikariehjälp för 
högst den tid han eller hon deltar i sådan ut-
bildning för vilken beviljas  

1) studiepenning för lantbruksföretagare 
som annat nationellt stöd enligt 6 § i lagen 
om nationella stöd till jordbruket och träd-
gårdsodlingen (1559/2001) eller  

2) vuxenutbildningsstöd enligt lagen om 
vuxenutbildningsstöd (1276/2000). 
 

 
 

8 §  

Omfattningen av en avbytardag  

Omfattningen av en avbytardag anges i av-
bytartimmar så att den i fråga om den företa-
gare som får avbytarservice i genomsnitt 
motsvarar hans uppgiftsandel av den totala 
arbetstid som åtgår till lantbruksföretagets 
nödvändiga göromål som hör till skötseln av 
företaget. Antalet avbytartimmar uppskattas 
utgående från antalet kreatur och typ av krea-

8 §  

Omfattningen av en avbytardag 

Omfattningen av en avbytardag anges i av-
bytartimmar så att den i fråga om den företa-
gare som får avbytarservice i genomsnitt 
motsvarar hans uppgiftsandel av den totala 
arbetstid som åtgår till lantbruksföretagets 
nödvändiga göromål som hör till skötseln av 
företaget. Antalet avbytartimmar uppskattas 
utgående från antalet husdjur och typ av hus-
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tur, produktionsmetoderna och -förhållandena 
på lägenheten samt tidpunkten för avbytar-
servicen så som stadgas närmare genom för-
ordning. Vid uppskattningen av antalet avby-
tartimmar beaktas även yrkesskickligheten 
hos den person som är avbytare samt dennes 
förmåga att klara av de göromål som hör till 
avbytartjänsten. 

djur som ingår i husdjursproduktionen, pro-
duktionsmetoderna och -förhållandena på lä-
genheten samt tidpunkten för avbytarservi-
cen. Vid uppskattningen av antalet avbytar-
timmar beaktas även yrkesskickligheten hos 
den person som är avbytare samt dennes 
förmåga att klara av de göromål som hör till 
avbytartjänsten. 

Närmare bestämmelser om fastställande av 
omfattningen av en avbytardag utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet. 

 
 
 8 a §

Serviceplan 

För genomförande av avbytarservice för en 
semesterberättigad lantbruksföretagare ska 
den lokala enheten tillsammans med lant-
bruksföretagaren göra upp en serviceplan för 
lantbruksföretaget. En serviceplan kan vid 
behov göras upp även för genomförande av 
avbytarservice för annan än till semester be-
rättigad lantbruksföretagare.  Om lantbruks-
företaget anlitar den avbytarservice som den 
lokala enheten ordnar uppgörs serviceplanen 
i samband med ett besök som personalen 
inom den lokala enhetens förvaltning gör på 
gården. 

I serviceplanen antecknas åtminstone: 
1) en beskrivning av det lantbruk som be-

drivs i lantbruksföretaget, 
2) antalet husdjur och typ av husdjur som 

ingår i husdjursproduktionen samt de ar-
betsmetoder som tillämpas vid skötseln av 
dem, 

3) de arbeten som hör till den dagliga sköt-
seln av de husdjur som ingår i husdjurspro-
duktionen och till övriga nödvändiga gör-
omål som hör till skötseln av lantbruksföre-
taget samt en uppskattning av den totala dag-
liga arbetstid som arbetena kräver, 

4) de personer som stadigvarande arbetar i 
lantbruksföretaget, 

5) lantbruksföretagarnas uppgiftsandelar 
av de nödvändiga göromål som hör till sköt-
seln av lantbruksföretaget, och 

6) en uppskattning av omfattningen av en 
avbytardag för lantbruksföretagarna. 

Om den lokala enhetens avbytarservice an-
litas ska åtminstone följande uppgifter dess-
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utom antecknas i serviceplanen: 
1) när besök på gården har gjorts och vem 

som deltagit i besöket, 
2) tidpunkten för följande planerade besök, 
3) den kompetensnivå som avbytararbetena 

på gården förutsätter,  
4) den lantbruksföretagsspecifika handled-

ningen av avbytare, 
5) den gårdsspecifika avbytarservicehelhe-

ten, 
6) de gårdsspecifika behoven av att utveck-

la avbytarservicen, och 
7) under gårdsbesöket konstaterade viktiga 

arbetarskyddsfaktorer som berör avbytarnas 
arbetsförhållanden samt den lokala enhetens 
krav på åtgärder gällande dem. 

Serviceplanen ska ses över på lantbruksfö-
retagarens eller den lokala enhetens initiativ, 
om det sker ändringar i servicebehovet eller 
förhållandena. Om den lokala enhetens avby-
tarservice anlitas ska serviceplanen dock all-
tid ses över i samband med ett gårdsbesök 
som görs minst vart tredje år. 
 

 
 

3 kap.  

Förvaltning  

11 §  

Beslutanderätt  

Den ansvarsperson som avses i 10 § 
3 mom. beslutar om lämnande av avbytarser-
vice enligt 1 § 2 mom., avgifter som med stöd 
av denna lag skall uppbäras av en service-
mottagare, servicemottagares skyldighet att 
ersätta de kostnader som orsakats av avbytar-
service som lämnats utan grund samt om 
återkrav av ersättning enligt 1 § 2 mom. 
2 punkten som betalts utan grund. 

3 kap.  

Förvaltning  

11 §  

Beslutsfattande 

Den lokala enheten beslutar om lämnande 
av avbytarservice, ersättning som betalas för 
själv ordnad avbytartjänst, avgift som tas ut 
av en servicemottagare, servicemottagares 
skyldighet att ersätta de kostnader som orsa-
kats av avbytarservice som lämnats utan 
grund och återkrav av ersättning som betalats 
utan grund. Beslut delges en part på det sätt 
som föreskrivs i 59 § i förvaltningslagen 
(434/2003).  
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4 kap.  

Avbytarservice som en lokal enhet ordnar 

14 §  

Den lokala enhetens skyldighet att ordna av-
bytarservice  

— — — — — — — — — — — — — —  
Om lantbruksföretagarna i lantbruksföreta-

get håller semester samtidigt eller om det en-
dast finns en lantbruksföretagare i företaget 
som håller semester, skall den lokala enheten 
för att trygga kreatursskötseln vid behov ut-
över den sedvanliga avbytartjänsten också 
ordna övervakningsbesök. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 kap.  

Avbytarservice som en lokal enhet ordnar  

14 §  

Den lokala enhetens skyldighet att ordna av-
bytarservice  

— — — — — — — — — — — — — —  
Om lantbruksföretagarna i lantbruksföreta-

get håller semester samtidigt eller om det en-
dast finns en lantbruksföretagare i företaget 
som håller semester, ska den lokala enheten 
för att trygga skötseln av de husdjur som in-
går i husdjursproduktionen vid behov utöver 
den sedvanliga avbytartjänsten också ordna 
övervakningsbesök. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
15 §  

Sätt att ordna avbytarservice  

— — — — — — — — — — — — — —  
Den lokala enheten skall anställa ett till-

räckligt och ändamålsenligt antal i 1 mom. 
1 punkten avsedda månadsavlönade och tim-
avlönade lantbruksavbytare så att den service 
som denna lag förutsätter kan tryggas på ett 
flexibelt och ekonomiskt sätt. Antalet må-
nadsavlönade avbytare skall så som stadgas 
närmare genom förordning ställas i relation 
till antalet lantbruksföretagare som anlitar 
den avbytarservice som den lokala enheten 
ordnar. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

15 §  

Sätt att ordna avbytarservice  

— — — — — — — — — — — — — —  
Den lokala enheten ska anställa ett tillräck-

ligt och ändamålsenligt antal lantbruksavby-
tare så att den service som denna lag förutsät-
ter kan tryggas på ett flexibelt och ekono-
miskt sätt. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
16 §  

Avbytaruppgifternas omfattning samt avgifts-
belagd avbytarhjälp  

I 15 § avsedd lantbruksavbytare skall sköta 
de uppgifter som hör till lantbruksföretagets 
kreatursskötsel samt andra nödvändiga gör-
omål som hör till skötseln av företaget. 

På en till semester berättigad lantbruksfö-
retagares begäran kan den lokala enheten 

16 § 

Avbytaruppgifternas omfattning  

 
Lantbruksavbytaren ska sköta de uppgifter 

som hör till lantbruksföretagets husdjurspro-
duktion samt andra nödvändiga göromål som 
hör till skötseln av lantbruksföretaget till den 
del de ingår i uppgiftsandelen för den lant-
bruksföretagare som är på semester eller får 
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anvisa en lantbruksavbytare som regelbundet 
utför avbytararbete eller en i 15 § 1 mom. 
2 punkten avsedd lantbruksavbytare även för 
andra uppgifter än sådana som avses i denna 
lag mot i 28 § 1 mom. föreskriven avgift för 
högst 120 timmar per till semester berättigad 
lantbruksföretagare per kalenderår, om detta 
inte äventyrar ordnande av den service som 
avses i 14 §.  

Den lokala enheten kan också på begäran 
av en annan än till semester berättigad lant-
bruksföretagare anvisa lantbruksavbytare 
också för andra uppgifter än sådana som av-
ses i denna lag, om detta inte äventyrar ord-
nande av den service som avses i 14 § samt i 
2 mom. Härvid är den som mottar servicen 
skyldig att ersätta de kostnader som servicen 
gett upphov till så som 28 § 2 mom. stadgar. 

vikariehjälp. 
 

 
 16 a § 

Lantbruksföretagsspecifik handledning av 
avbytare 

Den lokala enheten ska tillsammans med 
lantbruksföretagaren se till att de lantbruks-
avbytare som anvisas lantbruksföretaget får 
lantbruksföretagsspecifik handledning på 
gården för de avbytaruppgifter som avses i 
16 §. 
 

 
 16 b § 

Avgiftsbelagd avbytarhjälp 

Den lokala enheten kan ordna avgiftsbe-
lagd avbytarhjälp för en semesterberättigad 
lantbruksföretagare mot i 28 § 1 mom. före-
skriven avgift för högst 120 timmar per ka-
lenderår. Ett villkor är att servicen inte även-
tyrar ordnande av semester eller vikariehjälp 
samt att servicen endast genomförs av en av-
bytare som regelbundet utför avbytararbete i 
den lokala enhetens tjänst eller en avbytare 
som avses i 15 § 1 mom. 2 punkten. 

Den lokala enheten kan dessutom ordna 
avgiftsbelagd avbytarhjälp även för annan 
person än lantbruksföretagare mot i 28 § 
2 mom. föreskriven avgift om servicen inte 
äventyrar ordnande av semester, vikariehjälp 
eller avbytarhjälp enligt 1 mom. 
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5 kap.  

Avbytartjänst som en lantbruksföretagare 
själv ordnar  

24 §  

Lantbruksföretagares skyldighet att själv 
ordna sin avbytartjänst  

— — — — — — — — — — — — — —  
En lantbruksföretagare enligt 1 mom. kan 

också för sig själv ordna avgiftsbelagd avby-
tarhjälp som motsvarar service enligt 16 § 
2 mom. 

5 kap.  

Avbytartjänst som en lantbruksföretagare 
själv ordnar  

24 §  

Lantbruksföretagares skyldighet att själv 
ordna sin avbytartjänst  

— — — — — — — — — — — — — — 
En lantbruksföretagare enligt 1 mom. kan 

också för sig själv ordna avgiftsbelagd avby-
tarhjälp som motsvarar service enligt 16 b § 
1 mom. 
 

 
6 kap.  

Avgifter och ersättningar  

28 §  

Avgifter för avgiftsbelagd avbytarhjälp 

För avbytarhjälp enligt 16 § 2 mom. upp-
bärs hos lantbruksföretagaren en timavgift 
som motsvarar minimigrundlönen per timme 
för en lantbruksavbytare enligt det allmänna 
kommunala tjänste- och arbetskollektivavta-
let, ökad med ett erfarenhetstillägg. 

För avbytarhjälp enligt 16 § 3 mom. upp-
bärs hos den som anlitar hjälpen en avgift 
som motsvarar minimigrundlönen per timme 
för en lantbruksavbytare enligt det allmänna 
kommunala tjänste- och arbetskollektivavta-
let, multiplicerad med 2,4. 

6 kap.  

Avgifter och ersättningar  

28 §  

Avgifter för avgiftsbelagd avbytarhjälp 

För avbytarhjälp enligt 16 b § 1 mom. upp-
bärs hos lantbruksföretagaren en timavgift 
som motsvarar minimigrundlönen per timme 
för en lantbruksavbytare enligt det allmänna 
kommunala tjänste- och arbetskollektivavta-
let, ökad med fem procent. 

För avbytarhjälp enligt 16 b § 2 mom. upp-
bärs hos den som anlitar hjälpen en avgift 
som motsvarar minimigrundlönen per timme 
för en lantbruksavbytare enligt det allmänna 
kommunala tjänste- och arbetskollektivavta-
let, multiplicerad med 2,4. 
 

 
29 §  

Ersättande av kostnader för service som 
lämnats utan grund samt återbetalning av er-

sättning som betalts utan grund  

Om avbytarservice enligt 14 § har lämnats 
utan grund är den som fått servicen skyldig 
att enligt grunderna i 28 § 2 mom. ersätta de 
kostnader som den lokala enheten orsakats. 

Om en i 26 § avsedd ersättning betalts utan 

29 §

Ersättande av service som lämnats utan 
grund och återbetalning av  ersättning som 

betalats utan grund 

Om avbytarservice har lämnats utan grund 
är den som fått servicen skyldig att ersätta de 
kostnader som detta orsakat den lokala enhe-
ten. 

Om ersättning för själv ordnad avbytar-
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grund är den som fått ersättningen skyldig att 
till den lokala enheten återbetala den överbe-
talda ersättningen. 

tjänst har betalats utan grund är den som fått 
ersättningen skyldig att till den lokala enhe-
ten återbetala den överbetalda ersättningen. 

Återkrav kan avstås från helt eller delvis 
om detta anses skäligt och den ogrundade 
förmånen inte berott på svikligt förfarande 
från servicemottagarens, ersättningsmotta-
garens eller dennes företrädares sida. Åter-
krav kan avstås från även då det belopp som 
ska återkrävas är litet. Beslut om återkrav 
ska fattas inom fem år räknat från den dag 
den ogrundade avbytartjänsten lämnades el-
ler den ogrundade ersättningen betalades. 
 

 
30 §  

Dröjsmålsränta samt indrivning utan dom 
eller utslag  

Om en i 27, 27 a—27 c eller 28 § avsedd 
avgift eller i 29 § 1 eller 2 mom. avsedd er-
sättning inte har betalts på förfallodagen, får 
en årlig dröjsmålsränta uppbäras från förfal-
lodagen på de grunder som anges i 4 § 
3 mom. räntelagen (633/1982). Den förfallo-
dag som utgör grund för betalningen av 
dröjsmålsräntan kan infalla tidigast två veck-
or efter att den service som utgör grund för 
bestämmandet av avgiften har erhållits.  

De i 1 mom. avsedda avgifterna och ersätt-
ningarna jämte dröjsmålsräntor får utsökas 
utan dom eller utslag så som stadgas i lagen 
om indrivning av skatter och avgifter i utsök-
ningsväg (367/61). 

30 § 

Dröjsmålsränta och verkställighet av betal-
ningsskyldighet 

Om en avgift för vikariehjälp eller avgifts-
belagd avbytarhjälp eller en ersättning enligt 
29 § inte har betalats senast på förfallodagen 
får en årlig dröjsmålsränta tas ut från förfal-
lodagen på de grunder som föreskrivs i 4 § 
1 mom. i räntelagen (633/1982). Den förfal-
lodag som är grund för betalningen av 
dröjsmålsränta kan infalla tidigast två veckor 
efter den dag beslutet om avgiften eller åter-
kravet har meddelats. 

I 1 mom. avsedd avgift och ersättning jäm-
te dröjsmålsräntor får indrivas utan dom eller 
förvaltningsdomstols beslut på det sätt som 
föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter 
och avgifter (706/2007). 

 
7 kap.  

Kostnader  

32 §  

Kostnaderna för den lokala förvaltningen  

Vad 31 § 1 mom. stadgar gäller också de 
kostnader som skötseln av de lokala förvalt-
ningsuppgifterna enligt denna lag orsakar 
pensionsanstalten och de kommuner som in-
gått uppdragsavtal. 

Det totala beloppet av den ersättning som 
avses i 1 mom. fastställs årligen av statsrådet 
före utgången av september för det följande 

7 kap.

Kostnader  

32 §  

Kostnaderna för den lokala förvaltningen 

Till de kommuner som ingått uppdragsavtal 
och till pensionsanstalten betalas årligen 
skälig ersättning av statens medel för de 
kostnader som skötseln av den lokala för-
valtningen enligt denna lag orsakat. På pen-
sionsanstaltens framställning fastställer 
statsrådet årligen före utgången av septem-
ber ersättningens totalbelopp för det följande 



 RP 134/2010 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

42 

finansåret. Härvid beaktas 
1) antalet dagar för vilka avbytarservice 

lämnats i hela landet under det finansår som 
föregår det år då ersättningen fastställs, 

2) de kostnader som i genomsnitt uppskat-
tas orsakas av avlöning av och komplettande 
fackutbildning för den personal som avses i 
10 § 3 mom. samt av byråuppgifter i anslut-
ning till avbytarserviceverksamheten och 
andra motsvarande funktioner, samt 

3) den uppskattade ändringen i kostnadsni-
vån så som föreskrivs i 4 § 2 mom. lagen om 
statsandelar till kommunerna (1147/1996). 

kalenderåret.  
Närmare bestämmelser om betalning och 

fördelning av ersättningen samt om betal-
ningstidpunkten utfärdas genom förordning 
av statsrådet. 
 
 

 
35 §  

Kostnader för avbytarservice som berättigar 
till ersättning av staten  

— — — — — — — — — — — — — —  
Såsom kostnader enligt 1 mom. ersätts 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

35 §  

Kostnader för avbytarservice som berättigar 
till ersättning av staten  

— — — — — — — — — — — — — — 
Såsom kostnader enligt 1 mom. ersätts 

— — — — — — — — — — — — — —  
2 b) resekostnader som uppgörande och 

översyn av serviceplaner orsakat, till den del 
kostnaderna uppstått på grundval av upp-
drag som utförts i enlighet med pensionsan-
stalten anvisningar, 

2 c) kostnader som lantbruksföretagsspeci-
fik handledning av lantbruksavbytare orsa-
kat, till den del kostnaderna uppstått på 
grundval av handledning som utförts i enlig-
het med pensionsanstalten anvisningar, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

36 §  

Avdrag på kostnader för avbytarservice  

Såsom avdrag på kostnaderna enligt 35 § 
räknas 

1) avgifter som uppbärs med stöd av 27, 27 
a— 27 c och 28 § samt ersättningar som upp-
bärs med stöd av 29 § 1 och 2 mom.,  

2) dagpenningar som med stöd av sjukför-
säkringslagen betalas till en i 15 § 1 mom. 
1 punkten avsedd lantbruksavbytares arbets-
givare, samt 

3) övriga eventuella inkomster som ankny-
ter till uppgifter enligt denna lag. 

36 § 

Avdrag på kostnader för avbytarservice 

Från de kostnader för avbytarservice som 
berättigar till ersättning av staten avdras 

1) avgifter för vikariehjälp och avgiftsbe-
lagd avbytarhjälp, 

2) ersättningar enligt 29 §, 
3) sjukdagpenningar och andra motsva-

rande förmåner till lantbruksavbytare i den 
lokala enhetens tjänst till den del de betalas 
till arbetsgivaren, 

4) övriga eventuella inkomster som ankny-
ter till uppgifter enligt denna lag.  

I 1 mom. 2 punkten avsedd ersättning av-
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dras dock inte från kostnaderna för avbytar-
service, om ett belopp som motsvarar ersätt-
ningen har återbetalats till staten på grund-
val av 40 a § 1 mom. 2 punkten. 
 

 
8 kap.  

Ersättande av avbytarkostnader till kom-
mun som ingått uppdragsavtal  

40 §  

Betalning av slutpost samt återbetalning av 
överbetalt förskott  

Om det på grundvalen av den i 39 § avsedd 
redovisningen kan uppskattas att de förskott 
som betalts till kommunen för finansåret i 
fråga inte räcker till för att täcka kostnaderna 
för avbytarservicen, skall pensionsanstalten i 
form av en slutpost betala skillnaden mellan 
de verkliga kostnaderna och förskotten. Slut-
posten betalas senast före utgången av det år 
under vilket redovisningen lämnats till pen-
sionsanstalten. 

Om redovisningen visar att de förskott som 
betalts till kommunen för det berörda finans-
året ensamma eller tillsammans med slutpos-
ten överstiger beloppet av de kostnader enligt 
bokföringen som avbytarservicen orsakat, 
skall kommunen återbetala det överbetalda 
beloppet till staten så som 47 § stadgar. 

8 kap.  

Ersättande av avbytarkostnader till kom-
mun som ingått uppdragsavtal 

40 § 

Slutpost och återbetalning av statens ersätt-
ning samt användning av återbetalt belopp 

Om den av pensionsanstalten granskade 
redovisningen visar att de förskott som beta-
lats till kommunen för finansåret i fråga inte 
räcker till för att täcka kostnaderna enligt 
bokföringen som ordnande av avbytarservi-
cen orsakat, ska pensionsanstalten betala 
skillnaden mellan de faktiska kostnaderna 
och förskotten i form av en slutpost. Slutpos-
ten betalas före utgången av det år under vil-
ket redovisningen lämnats till pensionsanstal-
ten. 

Om den av pensionsanstalten granskade 
redovisningen visar att de förskott som beta-
lats till kommunen för finansåret i fråga 
överstiger beloppet av de kostnader enligt 
bokföringen som avbytarservicen orsakat, 
ska kommunen återbetala det överbetalda be-
loppet till pensionsanstalten. Det överbetalda 
beloppet ska återbetalas senast på den av 
pensionsanstalten meddelade förfallodagen 
som får infalla tidigast en månad från det 
meddelandet skickades. 

Belopp som återbetalats i enlighet med 
2 mom. kan pensionsanstalten använda för 
betalning av förskott och slutposter under det 
år återbetalningen mottagits eller det därpå 
följande kalenderåret. 
 

 
 
 
 
 

40 a § 

Kommuns skyldighet att återbetala grundlös 
ersättning av staten 

Kommun ska återbetala en grundlös er-
sättning av staten om 
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1) det efter granskningen av en redovisning 
kommer fram att kostnader som inte hör till 
kostnaderna för avbytarservice har ingått i 
bokföringen eller om i 36 § avsedda inkoms-
ter inte har avdragits från kostnaderna för 
avbytarservice, eller 

2) den lokala enheten har gett avbytarser-
vice eller betalat ersättning för själv ordnad 
avbytartjänst i strid med bestämmelserna. 

I fall som avses i 1 mom. 2 punkten har 
kommunen dock ingen skyldighet att återbe-
tala en ersättning av staten till den del den 
lokala enheten har avstått från ett mot en 
servicemottagare eller ersättningsmottagare 
riktat återkrav genom ett på 29 § 3 mom. ba-
serat beslut som pensionsanstalten godkänt, 
eller genom beslut av pensionsanstalten eller 
förvaltningsdomstol. 

Det grundlösa beloppet ska återbetalas se-
nast på den av pensionsanstalten meddelade 
förfallodagen som får infalla tidigast en må-
nad från det meddelandet skickades. På det 
belopp som återbetalas uppbärs en årlig rän-
ta enligt 3 § 2 mom. i räntelagen räknat från 
förfallodagen. 

Återkrav av grundlös ersättning av staten 
kan avstås från helt eller delvis om dess be-
lopp är litet eller om ett återkrav kan anses 
oskäligt. 
 

 
 

9 kap. 

Rättelse och sökande av ändring  

42 §  

Rättelseyrkande  

I ett beslut som fattats av en i 11 § avsedd 
ansvarsperson får ändring inte sökas genom 
besvär. Om en part är missnöjd med ansvars-
persons beslut har han rätt att inom 14 dagar 
från delfåendet yrka på att pensionsanstalten 
rättar beslutet. Rättelseyrkande skall inom 
nämnda tid lämnas till den lokala enheten, 
som utan dröjsmål skall sända handlingarna i 
ärendet jämte sitt utlåtande till pensionsan-
stalten. 

Om inte något annat visas anses en part ha 
fått del av beslutet den sjunde dagen efter den 

9 kap.

Rättelse och sökande av ändring  

42 §  

Rättelseyrkande  

I den lokala enhetens beslut enligt 11 § får 
ändring inte sökas genom besvär. Om en part 
är missnöjd med ett beslut har han rätt att 
inom 14 dagar från det han fick del av beslu-
tet yrka på att pensionsanstalten rättar det. 
Rättelseyrkandet ska skriftligen lämnas till 
den lokala enheten inom nämnda tid.  

Den lokala enheten ska rätta sitt beslut om 
den till alla delar godkänner rättelseyrkan-
det. I övriga fall ska den lokala enheten utan 
dröjsmål sända rättelseyrkandet, sitt utlåtan-
de och handlingarna i ärendet till pensions-
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dag då beslutet har postats under den av ho-
nom uppgivna adressen. 

anstalten. 
 

 
 10 kap. 

Särskilda stadganden 

44 a § 

Lantbruksföretagares anmälningsskyldighet 

En lantbruksföretagare ska meddela den 
lokala enheten sådana uppgifter om sig själv 
och sitt lantbruksföretag som kan inverka på 
ordnande av avbytarservice för honom eller 
henne eller på erhållande av eller storleken 
på en ersättning som betalas för avbytar-
tjänst som han eller hon själv ordnar. 

De uppgifter som avses i 1 mom. ska lant-
bruksföretagaren också meddela pensionsan-
stalten då den behandlar ett ärende på 
grundval av rättelseyrkande. 

Närmare bestämmelser om de uppgifter 
som ska ges på grundval av 1 mom. kan ut-
färdas genom förordning av statsrådet. 
 

 
 46 § 

Pensionsanstaltens utredningar över kostna-
derna för avbytarservice 

Pensionsanstalten ska till social- och häl-
sovårdsministeriet 

1) månatligen inlämna uppgift om det be-
lopp som betalats som förskott till de kom-
muner som ingått uppdragsavtal och, i fall 
som avses i 13 §, över det belopp pensions-
anstalten själv har använt för ordnande av 
avbytarservice, samt 

2) före utgången av året efter finansåret in-
lämna en totalredovisning över kostnaderna 
för avbytarservice enligt 35 § och över an-
vändningen av den ersättning av staten som 
betalats för dem. 
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47 §  

Återbetalning av grundlös förmån  

 
Om pensionsanstalten eller en kommun som 

ingått uppdragsavtal utan grund har fått i 
denna lag avsedd ersättning av staten, skall 
det överbetalda beloppet återbetalas till sta-
ten. Beträffande återbetalning av grundlös 
förmån och förfall av betalningsskyldighet 
gäller i tillämpliga delar lagen om statsande-
lar till kommunerna. 

47 § 

Pensionsanstaltens skyldighet att återbetala 
grundlös ersättning av staten 

Om pensionsanstalten utan grund fått er-
sättning av staten enligt denna lag, ska soci-
al- och hälsovårdsministeriet bestämma att 
det överbetalda beloppet ska återbetalas. 

På det belopp som återbetalas uppbärs en 
årlig ränta enligt 3 § 2 mom. i räntelagen 
räknat från ingången av det kalenderår som 
följer på det år under vilket den grundlösa 
ersättningen av staten har betalats. 

Återkrav av ett belopp som ska återbetalas 
kan avstås från helt eller delvis om beloppet 
är litet eller om ett återkrav kan anses oskä-
ligt. 

Social- och hälsovårdsministeriet får även 
besluta att ett belopp som ska återbetalas av-
dras senare i samband med utbetalningen av 
följande ersättning av staten. 
 

 
 47 a § 

När betalningsskyldighet förfaller 

Pensionsanstaltens samt social- och hälso-
vårdsministeriets skyldighet att betala en 
utebliven ersättning av staten upphör fem år 
efter utgången av det finansår mot vilket de 
till ersättning av staten berättigade kostna-
derna riktar sig. 

Kommuns och pensionsanstaltens skyldig-
het att återbetala en grundlös ersättning av 
staten upphör fem år efter utgången av det 
finansår under vilket ersättningen av staten 
har betalats. 

——— 
Denna lag träder i kraft den                20  . 
De lokala enheterna ska se till att service-

planerna uppgjorts i enlighet med denna lag 
senast den 31 december 2013. 

Utöver det som föreskrivs i 35 § 2 mom. 2 b 
och 2 c punkten förutsätter ersättandet av i 
nämnda bestämmelser avsedda kostnader 
under kalenderåren 2011—2013 att kostna-
derna baserar sig på de planer som de en-
skilda lokala enheterna gjort upp och som 
pensionsanstalten har godkänt på förhand. 
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Trots bestämmelserna i 40 § 2 och 3 mom. 
tillämpas de bestämmelser som gällde vid 
ikraftträdandet på en statlig ersättning som 
ska återbetalas på grundval av redovisning-
arna för 2010. 

29 § 3 mom., 40 a och 47 § samt 47 a § 
2 mom. tillämpas även i sådana fall där 
grunden för återkrav eller återbetalning av 
grundlös ersättning av staten har uppstått 
innan denna lag har trätt i kraft. 

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
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2. 

Lag 

om ändring av 4 § i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare (1264/2009) 4 § som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

4 §  

Avbytarservicens kvantitet 

På förslag av LPA fastställer social- och 
hälsovårdsministeriet före utgången av det 
föregående kalenderåret maximiantalet se-
mesterdagar och extraledighetstimmar per 
pälsdjursuppfödare som kan ordnas under ka-
lenderåret. 

4 §  

Avbytarservicens kvantitet 

Maximiantalet semesterdagar och extrale-
dighetstimmar per pälsdjursuppfödare som 
kan ordnas under kalenderåret fastställs ge-
nom förordning av social- och hälsovårds-
ministeriet före utgången av det föregående 
kalenderåret. Maximiantalet fastställs med 
beaktande av det anslag som står till disposi-
tion under året i fråga.  

——— 
Denna lag träder i kraft den              20  . 

——— 
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3. 

Lag 

om ändring av 5 § i lagen om försök med vikariehjälp för renskötare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om försök med vikariehjälp för renskötare (1265/2009) 5 § 1 mom. som föl-

jer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

5 §  

Ersättningens belopp 

Före utgången av det föregående kalender-
året fastställer social- och hälsovårdsministe-
riet maximiantalet vikariehjälpstimmar per 
renskötare som ersätts under kalenderåret. 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 §  

Ersättningens belopp 

Maximiantalet vikariehjälpstimmar per 
renskötare som ersätts under kalenderåret 
fastställs genom förordning av social- och 
hälsovårdsministeriet före utgången av det 
föregående kalenderåret. Maximiantalet fast-
ställs med beaktande av det anslag som står 
till disposition under året i fråga. 
— — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Denna lag träder i kraft den             20  . 

——— 
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Förordningsutkast 
 
 
 
 
 

Statsrådets förordning 

om ändring av förordningen om avbytarservice för lantbruksföretagare 

Utfärdad i Helsingfors den                20  

————— 
 

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeri-
et,  

upphävs 6 och 20 § i förordningen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1333/1996) 
och  

ändras 1 § 2 punkten och 2 §, som följer: 
 

1 § 

Husdjursenhet 

Såsom en husdjursenhet som avses i 4 § 
1 mom. lagen om avbytarservice för lant-
bruksföretagare (1231/1996), nedan avbytar-
servicelagen, anses 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) två hästar, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 

Bedrivande av husdjursproduktion som hu-
vudsyssla 

Såsom en person som bedriver husdjurs-
produktion som huvudsyssla enligt 4 § 
2 mom. i avbytarservicelagen betraktas en 
idkare av husdjursproduktion 

1) som vid tidpunkten för avbytartjänsten 
inte arbetar utanför gårdsbruksenheten i ett 
arbets- eller tjänsteförhållande som pågår 
minst tre månader och inte heller bedriver en 
från lantbruket avskild företagsverksamhet 

från en servicepunkt som ligger ytterom 
gårdsbruksenheten, samt 

2) som inte heller under de sex månader 
som föregår tidpunkten för avbytartjänsten 
har arbetat utanför lägenheten på det sätt som 
avses i 1 punkten. 

Utan hinder av vad 1 mom. bestämmer be-
traktas såsom en person som bedriver hus-
djursproduktion som huvudsyssla en idkare 
av husdjursproduktion som vid sidan av sitt 
arbete utanför gårdsbruksenheten har varit 
sysselsatt i göromål som hänför sig till id-
kande av lantbruk i sådan grad att antalet ar-
betstimmar för honom i dessa göromål kan 
uppskattas motsvara minst det antal arbets-
timmar som för honom åtgått till arbetet 
utanför gårdsbrukslägenheten. 

När den i 2 mom. avsedda arbetstiden som 
hänför sig till idkande av lantbruk uppskattas 
beaktas det genomsnittliga antal arbetstim-
mar per vecka som för idkaren av lantbruk 
åtgår till lantbruksföretagets husdjursproduk-
tion och andra nödvändiga göromål som hör 
till skötseln av företaget. 

——— 
Denna förordning träder i kraft den           

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


