
TÄYDENTÄVÄ LAUSUMA

Salon kaupungin lomitusyksikön lomittajat 
Sosiaali ja Terveysministeriö

annika.parsons@stm.fi

SOSIAALI- JA 
TERVEYSMINISTERIÖ

t 2 -06- 2017
cW\0m ■■ M b$iin

Täydentävä lausuma lomitustyöryhmän raporttiin.

Työryhmän ehdotus: 
HALLITUKSEN ESITYS 
EDUSKUNNALLE LAIKSI 
MAATALOUSYRITTÄJÄN 
LOMITUSPALVELUISTA

Me Salon maatalouslomittajat olemme huolestuneita lakiehdotuksen, työajanmitoituksen 
joustamattomuudesta.

Mielestämme pykälään 18 tulee lisätä työpäivän pituuteen vaikuttaviksi tekijöiksi eläinsuojelulliset 
syyt ja lomittajan työstä suoriutumiseen liittyvät syyt. (esityksen sivu 98 ja 99 Lomituspäivän kesto)

Lisäys tulee tehdä suoraan lakiin asetuksen sijaan, jotta ne tulevat paremmin huomioiduksi 
työpäivän kestoa määriteltäessä.

Esityksen sivulta 107 pykälästä 42 tulisi poistaa kohta: "Kuitenkin, 
jos lomittajan on eläinsuojelullisesta tai lomittajan työstä suoriutumiseen liittyvästä syystä 
työskenneltävä maatalousyrityksessä 20 §:n 1—3 momentissa tarkoitettua pidempään, ylittä
vältä ajalta peritään myös vuosilomalomituksessa markkinaperusteinen hinta.”

Tämä kohta luo paineita toimia eläinsuojelulain vastaisesti, kun yrittäjät eivät halua lisämaksuja ja 
lomittajien työstä selviytymisen osalta voi aiheuttaa esimerkiksi iästä tai muusta lomittajan 
henkilökohtaisesta ominaisuudesta johtuvaa syrjintää.

Lomittajan työstä selviytyminen voi olla myös tilapäisesti rajoittunut, esimerkiksi liian pitkistä 
työputkista tai fyysisesti raskaasta työputkesta johtuen, mikä ilmenee esimerkiksi, siten että viikon 
kuluessa työpäivät vain tahtovat venyä.

Mielestämme ehdotetun lain kohta on ristiriidassa Perustuslain 6 pykälän kanssa ja on nykyisen 
eläinsuojelulain ja uuden tulevan tiukemman eläinsuojelulain vastainen.

Olemme työskennelleet myös sellaisilla tiloilla, jotka ovat eläinsuojelua valvovan viranomaisen 
tarkkailussa ja tiloilla, joilla on jo sakkoja eläinsuojelullisista ongelmista. Tällaisilla tiloilla ei 
pemskaavan mukainen työaika riitä.
Toisaalta ehdotettu laki ei mahdollista lomituspalveluista kieltäytymistä eläinsuojelullisesti 
puutteellisilla tiloilla.

Lain työaikamääritelmän johdosta, ei lomittaja saa joutua eläinsuojelullisiin ongelmiin, eikä 
ristiriitoihin, mitkä voisivat johtaa ylimääräisiin lomittajan henkisen työsuojelun ongelmiin.

Henkisen työsuojelun ongelmia on jo riittävästi siinä, kun lomittaja joutuu työskentelemään 
eläinsuojelullisesti puutteellisissa olosuhteissa.
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Yrittäjien vuosiloma

Mielestämme maatalous yrittäjien vuosiloman muuttuminen henkilökohtaisesta vuosilomasta 
yrityskohtaiseksi vuosilomaksi kohtelee kaikkein ankarimmin varsinaissuomeen perustettavan 
maakunnan lomittajia verrattuna muihin perustettaviin maakuntiin, vähentämällä lomittajien 
lukumäärää. Tämä johtuu mielestämme alueen tuotantosuunnallisesta rakenteesta ja tilojen koosta 
johtuvasta yritysrakenteesta.

Myös muutokset hevosyrittäjien lomaoikeuteen voi mielestämme vaikuttaa lomittajien määrään, 
koska korvaavaa työtä ei ole välttämättä tarjolla.
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