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STM / Maatalouden lomitusjärjestelmien  
toimeenpanon uudistamistyöryhmän 
 
LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LOMITUSJÄRJESTELMIEN UUDISTUSTA 
KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI 
 
Pohjois-Suomen Turkiseläinten Kasvattajat ry:n lausunto turkistuottajien lomituspalveluiden 
kehittämisesitykseen: 
 
Yhdistyksen alueella toimii tällä hetkellä n. 400 turkistilaa, jotka työllistävät suoraan n. 2.000 
työntekijää (PTT). Tämän lisäksi toiminta-alueella turkisala työllistää välillisesti n. 4.000 henkilöä. 
Yhdistyksen toimialueella tuotetaan 900.000 ketunnahkaa, 800.000 minkinnahkaa ja 100.000 
suomensupinnahkaa. 
 
Turkistuottajien jaksamisen kannalta on tärkeää, että yrittäjillä on mahdollisuus lomaan ja että 
käytettävien lomapäivien määrä on riittävän suuri. Viime vuosina turkistuottajat ovat käyttäneet 
lomaoikeuttaan kattavasti.  
 
STM:n asettaman työryhmän tekemä esitys vastaa suurelta osin turkistuottajien lomitukseen 
liittyviin tarpeisiin. Alla on kuitenkin listattu niitä kohtia, joissa turkisala toivoo muutoksia nyt 
tehtyyn esitykseen. 
 
Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:n esittää seuraavia muutoksia/parannuksia 
turkistuottajien lomitukseen liittyvään muutosesitykseen/uudistuksiin: 
 

1. Esityksemme on, että subjektiivinen lomaoikeus tulee saada myös turkistuottajien 
lomitusjärjestelmään samalla tavalla kuin maatalouslomituksessa. Tällä varmistetaan 
tuottajien lomitusjärjestelmän toimivuus myös tulevaisuudessa. 
 

2. Esityksemme on, että jatkossakin turkistuottajalla olisi mahdollisuus myös maakunnallisen 
lomittajan käyttämiseen itse järjestetyn lomituksen rinnalla. Monilla alueilla tuottajien on 
erittäin vaikeaa saada ammattitaitoisia lomittajia tilalleen ja jos maakunnat tarjoavat itse 
järjestetyn lomituksen rinnalla edelleen maakunnallista lomittajaa, turvaa se monen 
tilan/tuottajan osalta lomitusjärjestelmän hyödyntämisen ja jaksamisen työssä.  
 

3. Esityksemme on, että jatkossa lomituksen järjestäviä maakuntia olisi kolme: 
o ruotsinkielinen Pohjanmaa omana alueena 
o kaksi suomenkielistä maakuntaa 

 yksi, joka vastaisi Keski-Pohjanmaan – Pohjois-Suomen lomituksesta  
 toinen, joka vastaisi Etelä-Pohjanmaan sekä Itä-ja Etelä-Suomen tuottajien 

lomituksesta 
o edellä mainitulla järjestelyllä jaetaan lomituksen järjestämisen vastuuta niin, että 

tuottajat saavat palvelua omalla äidinkielellään ja oman alueen maakunnasta 

http://www.profur.fi/


  LAUSUNTO 1 (2) 
 
 
Pohjois-Suomen Turkiseläinten Kasvattajat ry   
Uunilarantatie 2 B, 68100 HIMANKA     

www.profur.fi 29.6.2017  

 
 
 
 
 

 
4. Esityksemme on, että turkistuottajien lomitusjärjestelmässä tulee säilyttää nykyinen 

lomaoikeus 18 pv ja lisävapaa 120 tuntia. Lomituspäivien ja lisävapaatuntien määrästä ei 
saa missään tapauksessa karsia, nyt esitetyt ja käytössä olevat lomapäivien ja 
lisävapaatuntien määrä on koettu tuottajien taholta toimivaksi.   
 

5. Esityksemme on, että turkistuottajan lomaoikeus pidetään jatkossakin henkilökohtaisena 
o jos yrityskohtainen lomaoikeus tulee keskusteluun, tulee lomapäivien määrää lisätä, 

sillä on mahdollista, että tuottaja ei voi hyödyntää kaikkia lomaoikeuteen varattuja 
päiviä yrityskohtaisessa järjestelmässä. 

o henkilökohtaisessa lomaoikeudessa yrityksen osakkaiden on mahdollisuus 
hyödyntää lomaoikeus työtilanteen mukaan tehokkaammin. 
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