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Me allekirjoittaneet maatalouslomittajat lausumme viitteessä mainitusta hallituksen
esitysluonnoksesta seuraavaa:

Mielestämme tilakohtainen vuosiloma olisi huono homma. Jotkut tilalliset ovat jo maininneet
että eivät hae ollenkaa vuosilomaa jos esitys menee läpi. Lisäksi nyt on jo havaittavissa
yleinen väsSrmys joka johtaa kyltä kalliisiin ja pitkäaikaisiin uupumuslomiin. Ja kun
kiristetään maanviljelijöitä joka suunnalta niin jopa tulee niitä lopullisiakin tekoja.
Lomittajan kantilta katsottuna vastuuta tuloo entistä enemmän ja työhön perehdytys
vaatii runsaasti aikaa ku tilan pyörittämiseen liittyy niin paljon sellasia töitä mitä lomittajan
ei tähän mennessä oo tarvinnu huolehtia.

Mikäli mennään tilakohtaiseen lomitukseen niin vastuun kasvun myötä pitäisi myös
palkkapussissa näkyä enemmän euroja. Homma käy entistä kuluttavammaksi ja emme
mekään mitään koneita ole.

Vaikka sijaisapu- ja lisävapaamaksuja alennettaisiin niin nykyisessä taloudellisessa
tilanteessa nekin liian korkeita. Raha on tiukassa ja moni yrittää sinnitellä tilallaan
oman terveytensä kustannuksella. Kaikilla vaan ei oo rahaa ostaa maksullisia tunteja.

Työajan laskentakaavassa pitää olla joustoa kumpaanki suuntaan. Kaavamainen
Iaskutapa voi antaa ihan väärät työtunnit. Esimerkiksi samankokoisessa parsi-
navetassa hommat hoituu eri ajassa ku lypsyrobotilla varustetussa. Lisäksi jokaisella
lomittajalla on omat ominaisuutensa ja työskentelytapansa. Kaikkia yksilöitä
ei voi laittaa samaan kaavaan johtuen esim. iästä, kunnosta, rutiineista 5rrn. seikoista.

Vielä kun työrä tehdään elävien eläinten kanssa niin työpaikalla voi sattua kaikkea
yllättävää jota ei laskelmat huomioi.

Lomituspalveluiden turvaamiseksi maakunta olisi parempi vaihtoehto kun yhtiöittäminen.
Kustannukset alenevat kyllä ihan automaattisesti rakennemuutoksen myötä. Tiloja
Iopettaa paljon lähivuosina ja eläköityviä ihmisiä on sekä lomittajissa että hallinnossa.

Tuskin tarvitsee palkata kaikkien tilalle uutta henkilökuntaa. Lisäksi moni varmasti miettii
ihan tosissaan ammatinvaihtoa.

Positiivisena asiana voisi pitää kenties lisääntyvää työparin kanssa työskentelyä. Siinä
johtoportaalla haastetta että saa sopivat henkilöt valittua kullekki tilalle. Myös MYEL-
vakuutussidonnaisuudesta luopuminen ja oikeus vuosilomaan kesken kalenterivuoden

olisi hyviä juttuja.



Toivomme että uusi laki takaisi lomituspalveluiden jatkuvuuden kautta elinvoimaisen
maaseudun ja meille lomittajille mahdollisuuden toimia ammatissamme ja saada siitä
kohtuullinen elanto.
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