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Lag 
om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996) 3 §, sådan den

lyder i lag 1663/2015, samt
fogas till lagen en ny 16 §, i stället för den 16 § som upphävts genom lag 1663/2015,

som följer:

3 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på en lantbruksföretagare
1) som varit skyldig att teckna en försäkring som avses i 10 § i lagen om pension för

lantbruksföretagare (1280/2006) och har försäkringen för sitt lantbruksföretag i kraft, 
2) vars lantbruksföretag bedriver husdjursproduktion som omfattar minst sex husdjur-

senheter vid tidpunkten för avbytarservicen, 
3) som inte får full invalidpension som beviljats tills vidare, rehabiliteringsstöd som

motsvarar full invalidpension eller arbetslivspension enligt någon av de lagar som nämns
i 3 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) eller olycksfallspension som avses i
lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) eller lagen om lantbruks-
företagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015), och som har beviljats på
grund av att arbetsförmågan är nedsatt med minst 60 procent, eller motsvarande ersättning
enligt trafikförsäkringslagen (279/1959 eller 460/2016),

4) vars lantbruksföretag är ett sådant mikroföretag eller litet eller medelstort företag
som avses i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 genom vilken vissa kategorier
av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras fören-
liga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska uni-
onens funktionssätt, nedan gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn,  

5) vars lantbruksföretag inte är ett i gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn
avsett företag i svårigheter, och

6) vars lantbruksföretag inte är föremål för ett återbetalningskrav till följd av ett kom-
missionsbeslut om att ett stöd är olagligt och oförenligt med den inre marknaden eller, om
lantbruksföretaget varit föremål för ett återbetalningskrav, på det villkoret att fordran har
betalats.

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. 1 punkten tillämpas lagen också på en lantbruksfö-
retagare som är en i 3 § 1 punkten i lagen om pension för lantbruksföretagare avsedd per-
son som i fråga om andra villkor än åldern uppfyller villkoren för försäkring enligt 1 mom.
1 punkten. 

En husdjursenhet som avses i 1 mom. 2 punkten bestäms för olika djurarter på grundval
av den arbetsmängd som skötseln av husdjuren inom respektive djurart ger upphov till.
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Närmare bestämmelser om hur husdjursenheterna bestäms utfärdas genom förordning av
statsrådet.

16 §

Avbytarens säkerhet i arbetet och arbetsledning

En lantbruksföretagare som anlitar den avbytarservice som ordnas av den lokala enhe-
ten ska innan avbytarservicen inleds och under tiden för avbytarservicen se till att lant-
bruksföretagets förhållanden uppfyller de krav som säkerheten i arbetet ställer i fråga om
avbytararbetet. 

En lantbruksföretagare som anlitar avbytarservice som ordnas av den lokala enheten
ska i samarbete med den lokala enheten verka för att garantera säkerheten i avbytararbetet.
Den lokala enheten är inte skyldig att ordna avbytarservice om 

1) lantbruksföretagaren inte tillåter att en representant för den lokala enheten besöker
lantbruksföretaget i anslutning till ordnandet av avbytarservice,

2) lantbruksföretagaren inte tillåter att en representant för den lokala enheten, avbyta-
rens arbetsgivare eller arbetsgivarens representant besöker lantbruksföretaget med anled-
ning av arbetsledningen eller kontroller av avbytarens säkerhet i arbetet,

3) lantbruksföretagets förhållanden inte uppfyller de krav som ställts på säkerheten i
avbytararbetet.

Om den lokala enheten vägrar ordna avbytarservice på en grund som avses i 2 mom.
ska enheten ge ett beslut enligt 11 §.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017. 
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