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Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt kunnalle lausuntopyynnön (STM 
044:00/2016) koskien maatalouden lomitusjärjestelmien toimeenpanon 
uudistamistyöryhmän loppuraporttia. 
 
Maakuntauudistuksen mahdollisen toteutumisen myötä vastuu 
maatalousyrittäjien, turkistuottajien ja poronhoitajien lomitusjärjestelmästä siirtyy 
tuleville maakunnille 1.1.2019 alkaen. 
 
Tiivistelmä uudistamista koskevista ehdotuksista  
 -  Maatalousyrittäjien lomituspalvelujen järjestämis- ja tuottamisvastuu 

siirtyisi 18 maakunnalle 
- Kuntien palveluksessa olevat maatalouslomittajat ja lomituksen 

hallintohenkilöstö siirtyisivät maakuntiin maakuntauudistuksen mukaisella 
liikkeenluovutusperiaatteella 

- Maatalousyrittäjien lomituspalvelujen ja –hallinnon rahoitus siirtyisi 
maakunnan yleiskatteisen rahoituksen piiriin 

- Lomituspalvelujen ohjaus ja valvonta siirtyisi uuteen Valtion ohjaus- ja 
valvontavirastoon 

- Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle (Mela) säädettäisiin tehtävä, jonka 
mukaan sillä olisi mahdollisuus tarjota lomitukseen liittyvää osaamistaan 
maakunnille 

- Hallinnollista työtä kevennettäisiin muun muassa yksinkertaistamalla 
lainsäädäntöä 

 
Palveluja koskevat keskeiset muutosesitykset maatalouslomitukseen ovat: 
- Vuosiloma olisi tilakohtainen 
- Vuosilomapäivien määrä korotettaisiin nykyisestä 26 päivästä 31 päivään 
- Vuosilomassa tulisi oikeus valvontakäyntiin tai automaation valvonnan 

edellyttämään varallaoloon 
- Vuosilomissa poistettaisiin nykyinen kannustinloukku työntekijöiden 

palkkaamissa, ts. palkkaaminen ei vaarantaisi eikä vähentäisi 
vuosilomaoikeutta 

- Maksuja (mm. sijaisavusta ja lisävapaasta perittäviä maksuja) 
alennettaisiin 

- Tuetun maksullisen lomituksen eli lisävapaan tuntimäärä korotettaisiin 200 
tuntiin vuodessa 

- Itse hankitun lomituksen käyttöä edistettäisiin korottamalla korvaus 30 
euroon tunnissa, nostamalla itse hankittu lomitus tasavertaisempaan 
asemaan valvontakäyntien ja varallaolon suhteen sekä tekemällä 
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lisävapaasta subjektiivinen oikeus 
- Elinkeinoverotuksen piirissä olevat yrittäjät pääsisivät lomituspalvelujen 

piiriin 
- Luovuttaisiin MYEL vakuutussidonnaisuudesta, vuosiloman 

päätoimisuusedellytyksestä ja sijaisavun yrityskohtaisesta 
tarveharkinnasta 

 
- 

 
Vuosilomaan syntyisi oikeus, vaikka toiminta alkaisi kesken kalenterivuotta 

- Työajan mitoitus ja sijaisapumaksujen määräytyminen 
yksinkertaistettaisiin 

- Oikeus lomituspalveluihin sidottaisiin kaavamaisempaan kotieläinten 
määrän mukaiseen laskentaan kotieläinten hoitotyöhön sidonnaisuuden 
lisäksi 

- Lomitusta rajattaisiin hevosten osalta valtiontuen suuntaviivojen 
mukaisesti vain kasvatukseen käytettäviin hevosiin 

 
Valmistelijan ehdotus:  
 
 Kunnanhallituksen lausunto Sosiaali- ja terveysminiteriölle on liitteenä. 

 
Ehdotus: Esittelijä kunnanjohtaja Kimmo Kainulainen 
 

Hyväksytään valmistelijan ehdotus. 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 

Otteen oikeaksi todistaa: 
 
Savitaipaleella 27.6.2017 
Saara Muhonen 
arkistosihteeri 
 
 
 

 


