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HONKAJOEN KUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LOMITUSJARJESTELMIEN

U U DISTUSTA KOSKEVAKSI LAI NSAADAru ruoTSI

Honkajoen kunta lausuu seuraavaa:

1) Vuosiloma olisi tilakohtainen:

Tilakohtainen vuosiloma olisi parempi vaihtoehto maatalousyrittdjdlle, joka vastaa

maatalousyrityksestddn itse. Hdnelle tulisi 5 pdivdd lisdd vuosilomaa.

Jos yrittdjid on enemmdn kuin yksi, niin tilakohtainen ei sovellu, koska kaikki joutuisivat

pitdmddn lomansa yhtd aikaa. Se on mahdotonta toteuttaa jo lomittajien tycilistojen ja

ammattitaidonkin vuoksi. Jos on esim. kolme yrittdjdd, he vievdt jo kaksi tai kolme lomittajaa

tilallensa ja jos varauksia on juuri silld hetkelld muitakin, niin lomittajia ei riitd kaikille tiloille
esim. sijaisapuun. Miten menetellddn jos yksi yrittdjistd on pitkdlld sairauslomalla esim. puoli

vuotta, eivoi muutkaan tilan yrittdjdt pitdd lomaa sind aikana.

Jos tilalla on yksi yrittiji ja pdivdn arvo on esim. 12 tuntia ja jos sijaisavun maximi on 9 tuntia,
niin ldhteekd lomittaja pois kesken pdivdn?

Lakiesityksessd rajataan lomituspalvelujen ulkopuolelle tilat, joiden laskennallinen tydaika jdd

alle 3 tuntia. Sijaisavun kohdalla tiillii muutoksella on elSinsuojelullinen merkitys.

2) Tuetun maksullisen lomituksen eli lisiivapaan tuntimdiiriiii korotettaisiin 200 tuntiin:

Tdlld hetkelld tuntimddrd on L20 tuntia joka riittdd, koska maatalousyrittdjdt eivat keyte

suurinkaan osa tuettua maksullista, koska se on niin kallista, vaikka hinta alenisi, se ei tekisi

kuitenkaan suurtakaan muutosta nykytilaan.

3) Hevoskasvatukseen kdytettdvdt hevoset:

Kuinka mddritell6dn hevoskasvatukseen kdytettdvdt hevoset ja lomitetaanko vain ne, vaikka

tilalla olisi muitakin hevosia? Onko muut hevoset maksullisen lisdvapaan piirissd?
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4) Min/ky laskelman sopivuus ja oikeudenm ukaisuus eri elainlajeilla:

Tdll6 taukukolla pienien maitotilojen tyoaika laskisi ja esim. lammastilojen tytiaika

tarpeettomasti nousisi.

Kaavanlaskenta on "kired" pienilld tiloilla, isoilla tiloilla tydaika laskelman mukaan on riittave,

myiis siksi, ettd tytintekijdiden panosta ei enaa huomioida. Tyoaikaa vehentavd tekije

pienemmilld tiloilla temen laskentatavan mukaan aiheuttaa sen, etta vuosilomasta tulee

tilalle osittain maksullinen, koska tydaika ei riita ja loppu tytiaika on ostettava

lisemaksullisesta, jos haluaa kokonaan vapautua lomalle. Tiimii sotii sita vastaan, ette

vuosiloman oli tarkoitus olla ilmaista.

Tyiiskentelyolosuhteet pitee ottaa huomioon, koska jokainen tila on erilainen. Kaavamainen

tyoajan aikataulun laskenta on liian kirea, lomittajien sairauslomat ja kieltdytymiset tiloille

lisaentyisivet.

5) ltse hankittu lomitus:

Itse hankittu lomitus on paljon haavoittuvampi kuin kunnallinen lomitus. Yhdenvertaisuuden

takia itse jarjestetyn lomituksen valinneiden tulisi my6s pitae vuosilomapaivat kokonaisina

paivina kuten maakunnan lomituspalvelun piirissd olevat. Maata lousyrittejet ovat

eriarvoisessa asemassa.

Lomituspalvelujen toimeenpanon ja hallinnon siirryttya maakunnalle tulee maakuntien

turvata yleiskatteellinen rahoitus. Nykyinen lomitusnettl ohjelma ei toimi kaikilta osilta, se

lisaa tyiitaakkaa hallinnon vaelle seka hallinnon tyomeAra liseentyy muutoksen johdosta.

Toimivaa ohjelmaa pitaa ryhtya kehittamean pikaisesti.

Rahoituksessa on huomioitava, etta aikaisemmin maatalouslomituksesta luopuneiden

kuntien ja talla hetkelle lomituksen paikallisyksikkona toimivien kuntien tulee voida

laskuttaa maatalouslomituksesta a iheutu neet/a ihe utuvat Kevan elakevakuutusmaksut

(KuEL ja Varhe) joko tulevilta maakunnilta tai suoraan valtiolta.
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