Kotieläintuottajan asiointipalvelun ja lomituksen päätöksenteon
tietojärjestelmän jatkotoimenpiteiden suunnittelu
Liite 3 Päätöksentekoon tarvittavat tiedot
1. Henkilötietojen käsittely ja tietojen haku muiden viranomaisten rekistereistä
1.1. Tähän luettavaksi tiedot henkilötietojen käsittelystä
- ”Olen lukenut tiedot henkilötietojen käsittelystä lomituspalveluissa ja annan luvan
henkilötietojeni käsittelyyn” rasti ruutuun kyllä/ei
1.2. Annan luvan tietojen hakuun viranomaisten tietopalveluista
- tarvitaan listaus, mitä tietoja, mistä ja mihin käytetään
- Käyttöön kun on mahdollista saada tietoja suoraan muista tietojärjestelmistä. Kerrottava mitä
tietoja haetaan ja mistä – ja että nämä haetut tiedot pitää korjata hakupaikkaan, eivät korjaannu
tässä
- ”Annan luvan henkilötietojeni/yritykseni tietojen/tilan tietojen hakuun muista viranomaisten
järjestelmistä sekä niiden käsittelyyn” rasti ruutuun kyllä/ei
2. Yrityksen tiedot (jokaisesta yrityksestä oma)
2.1. Yrityksen perustiedot
- TUOTAVA TIETO: PRH:n Virre?
2.1.1. Yrityksen nimi
2.1.2. Y-tunnus
2.1.3. Osoite
2.2. Yritykseltä edellytettävät asiat
2.2.1.Yritys ei täytä vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmää (lomituspalveluL 5 § 1 momentin 1
kohta)
- TUOTAVA TIETO: Virre, verottaja
- tai rasti ruutuun Vakuutan, ettei täytä..
2.2.2. Yritys on PK-yritys (lomituspalveluL 5 § 1 momentin 2)
- TUOTAVA TIETO: Virre, verottaja
- tai rasti ruutuun kyllä/ei
2.2.3. Vakuutan, että yritykselle ei ole annettu perintämääräystä (lomituspalveluL 5 § 1 momentin
3ja4)
- rasti ruutuun kyllä/ei
2.2.4. Vakuutan, että asemani tässä kotieläintuotantoa harjoittavassa yrityksessä
lomituspalveluiden myöntämis- ja käyttämisajankohtana on (lista lomituspalveluL 6 §:ssa)…
sekä hallintaoikeus lomituspalveluilla hoidettaviksi tarkoitetuilla eläimillä on minulla,
puolisollani tai edellä 1 tarkoitetulla yhtiöllä, muulla yhteisöllä tai yhtymällä.
2.2.5. Mikäli kotieläintuotantoa harjoittavassa yrityksessä on useita kotieläintuottajia,
ilmoitusvelvollisuus on heillä yhdessä
- tarvitaan mahdollisuus sähköiseen hyväksyntään myös muille kotieläintuottajille
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Commented [KA1]: sanamuoto tarkastettava

Commented [KA2]: sanamuoto tarkastettava

Commented [KA3]: https://www.vero.fi/syventavat
veroohjeet/ohjehakusivu/56200/vaikeuksissa_olevien_yritys
ten_valtiont/

3. Tilan tiedot (jokaisesta maantieteellisestä sijainnista oma)
3.1. Tilan osoite
- Ehkä myös tilan/paikan nimi?
3.2. Eläinten määrä (joiden välttämättömään hoitoon lomitusta haetaan)
- TUOTAVA TIETO: Eläinyksiköiden määrä, eläinrekisterit, nautarekisteri, hevosrekisterit,
selvitettävä, mistä tiedot olisi saatavilla
- tai eläinyksikköjen määrä
3.3. Vakuutan, että ilmoitan tilallani ilmenneistä tarttuvista eläintaudeista lomituksen tarjoajalle ensi
tilassa.
3.4. Eläinten hoitoon käytettävät työmenetelmät
- Ei tarvita päätöksenteossa, mutta on merkityksellinen tarjonnassa
3.4.1.On selvitetty, kenen toimesta ja koska
- löydettävissä tästä samasta rekisteristä?
3.4.2. Tarvittavat tiedot: Eläinlaji, kuvaus hoitotyöstä ja menetelmistä, arvioitu työaika min,pv
3.5. Päivittäiset työajat
4. Henkilön tiedot
4.1. Henkilö ja osoite
- henkilötiedot suomi.fi -palvelun kautta tunnistautumisen yhteydessä annetaan lupa
4.1.1.Sukunimi ja etunimet
4.1.2.Henkilötunnus tai syntymäaika
4.1.3.Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka
4.1.4.Sähköpostiosoite
4.1.5.Puhelinnumero
4.2. Vakuutukset ja eläkkeet
4.2.1.Onko sinulla pakollinen MYEL /YEL/muu vakuutus /Mela, muu? myös vireillä, haettavissa
vakuutusnumerolla tai hetulla
4.2.2. Onko kotieläintuotanto, johon haet lomituspalvelua mukana yo. vakuutuksessa / Mela,
muu?, näkyy vakuutuksessa jos on
4.2.3. Saatko työeläkelain mukaista toistaiseksi myönnettyä täyttä eläkettä (listalla monta) /Kuka
myöntää? oma vakuutus? myös vireillä
4.3. Päätoimisuuden määrittäminen (huom. Voi muuttua vielä)
4.3.1.Työttömyysetuus /TE-tsto
4.3.2.Muu yritystoiminta
4.3.3. Muualla työskentely
- tieto yrityksestä jossa työskennellyt tulorekisteristä?
4.3.3.1.
Viikoittainen työaika (tunteina)
4.3.3.2.
Muualla työskentelyn päättymishetki
5. Lomituksen tiedot
5.1. Valitsen maakunnan tarjoamat lomituspalvelut / maakunnan korvaaman lomituksen
- valittava edellisen kalenterivuoden kesäkuun loppuun mennessä. Myös valinnan muuttuessa
sama aikataulu
5.2. Haen oikeutta vuosiloman ja lisävapaan lomitukselle
- rasti ruutuun: vuosiloma, rasti ruutuun: lisävapaa
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Commented [KA4]: Lomittajan terveyden suojelemiseksi
ja tartuntojen välttämiseksi.
"Valvontaviranomaisella on tiedottamisvelvollisuus
maatalouslomituksen paikallisyksikköön (jos ko. pitopaikassa
käytetään lomituspalvelua) silloin, kun pitopaikassa esiintyy
lakisääteisesti vastustettavaa eläintautia. Tämä velvollisuus
koskee zoonooseista eli eläimistä ihmisiin tarttuvista
taudeista kuitenkin vain lakisääteisesti vastustettavista
salmonellatapauksista tiedottamista, eli nautojen, sikojen,
sekä kanojen, broilereiden ja kalkkunoiden
salmonellatapauksia. "

Commented [KA5]: tarvitaanko hetu? tai vaikka se
välitettäisiinkin, pitääkö sen näkyä järjestelmässä?

Commented [KA6]: Tarvitaanko enää?
Commented [KA7]: tarvitaanko enää?

Commented [KA8]: Ei päätoimisuusvaatimusta,
tarkistettava tarvitaanko enää?

5.2.1. Oikeus vuosilomaan
- Edellytyksenä kohdassa 3.2 ilmoitettu Eläinyksikköjen määrä
- jos ei määrä ei ole riittävä, ei vuosilomaoikeutta ja hakemusta ei voi tehdä
5.2.2.Pyydän, että yrityksen kokonaistyöaika määritetään lyhyemmäksi, kuin mitä
kotieläinyksikkömäärästä johtuu
- rasti ruutuun kyllä/ei kyllä/ei
- jos kyllä niin mikä on pyydetty kokonaistyöaika?
5.2.3. Mikäli lomituspäivän kestoa pidennetään vuosilomapäivänä yli 15%:lla, haluan, että niihin
käytetään sillä hetkellä käyttämättä olevia lisävapaatunteja
- rasti ruutuun kyllä/ei
5.2.4. Vakuutan, että yrityksessä työskentelevät muut henkilöt ja muut tahot, kuin kulloinkin
vuosilomapalveluja käyttävät kotieläintuottajat, hoitavat lomituksen ajan oman
tehtäväosuutensa työskentelemällä kotieläintuotantoa harjoittavassa yrityksessä itse tai
teetättämällä tehtäväosuutensa tähän tarkoitukseen hankkimallaan sijaisella
- rasti ruutuun kyllä/ei
5.2.5.Muut kotieläintuottajat, joille haen vuosilomaoikeutta
- jos asioi toisen puolesta, tarvitsee toisenkin käydä vahvasti tunnistautuen hyväksymässä
hakemus (kuten esim. Poliisin palvelussa vanhemmat lapsen passihakemuksen)
5.2.5.1.
Nimi ja henkilötunnus
5.2.5.2.
tehtäväosuus %
5.2.6. Tarvitaanko vuosiloman aikana valvontakäyntiä?
5.2.7.Tarvitaanko vuosiloman aikana varallaoloa?
5.2.8. jos 4.2.8. = kyllä >> Kuuluuko varallaolo hakijan tai hakijoiden (kenen) työosuuteen? (otetaan
huomioon velvollisuus pitää loma samanaikaisesti)
5.2.9.Esitys vuosiloman pitämisen ajankohdaksi
Lomituspyynnöt
5.3. Haen vuosilomapäivän käyttämistä
5.3.1.Ajankohta
5.4. Haen sijaisapua
5.4.1. Ajankohta
5.4.1.1.
Syy
- lista hyväksyttävistä syistä ja
- liitteet tähän/ mistä tieto saatavilla lisätään lista tähän ja mistä tieto olisi saatavilla
5.4.1.2.
Saatko palkkaetuutta tai onko vakuutus?
5.5. Lisävapaa (edellytyksenä, että vuosilomaoikeushakemuksen yhteydessä on hakenut oikeutta
lisävapaaseen ja lomituspalveluoikeus on myönnetty ko. kalenterivuodelle)
5.5.1.Ajankohta
5.6. Lisäapu (edellytyksenä, että lomituspalveluoikeus on myönnetty ko. kalenterivuodelle)
5.6.1.Ajankohta
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Commented [KA9]: Onko käyttäjää kannattavaa
johdatella siihen suuntaan, että tämä kannattaisi tehdä näin?
Että samalla haettaisiin myös toiselle?
Mielestäni kyllä, koska 30 § samanaikaisten
vuosilomapäivien määrä

