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Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta lomitusjärjestelmien uudistusta koskevaksi 
lainsäädännöksi 
 
114/00.04.00/2017 
 
KHAL 05.06.2017 § 174  
 
Hallintojohtaja: Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää 13.4.2017 lausuntoa hallituksen 

esitysluonnoksesta lomitusjärjestelmien uudistusta koskevaksi 
lainsäädännöksi 3.7.2017 mennessä. 

 
 Maatalouden lomitusjärjestelmien toimeenpanon uudistamistyöryh-

män loppuraportti sisältää hallituksen esitysluonnoksen lomitusjär-
jestelmien uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi, sisältäen muun 
muassa ehdotukset laiksi maatalousyrittäjän lomituspalveluista, 
laiksi turkistuottajan lomituspalveluista sekä laiksi poronhoitajan 
sijaisavusta. 

 
 Työryhmän tavoitteena on ollut arvioida maatalousyrittäjien, turkis-

tuottajien ja poronhoitajien lomitusjärjestelmien toimeenpanon siir-
rosta maakunnille aiheutuvat uudistamistarpeet lomitusjärjestel-
mään. Lisäksi työryhmä tarkasteli: 
 

 a) yrittäjän tarpeiden ja lomittajan työajan yhteensovittamista siten, 
että lomittajan työn osa-aikaisuutta pystytään vähentämään,  

 b) varallaolon maksullisuuden vaikutuksia lomituspalveluiden käyt-
töön ja käytänteisiin sekä siihen liittyviä muutostarpeita sekä c) 
tuetun maksullisen lomituksen enimmäistuntimäärän riittävyyttä ja 
rajauksen vaikutuksia maatalousyrittäjienjaksamiseen sekä tunti-
määrien muutostarpeita. 

  
 Pielisen Karjalan maaseutuhallinnon päällikkö, maaseutujohtaja Es-

ko Saatsin lausunto: 
 
 "Nykyisen lomituslain perusteella lomittajat eivät saa maksullisena 

lomituksena tehdä muita kuin kotieläinten hoitoon liittyviä töitä, vaik-
ka itse eläinten hoitoon ei täyttä työpäivää menisi. Tämä on johtanut 
siihen, että tiloilla jää töitä tekemättä ja ammattitaitoisimmat 
lomittajat hakeutuvat muiden työnantajien töihin, jossa saavat tehdä 
täyden työpäivän. 

 
 Esitysluonnoksessa lomitusjärjestelmien uudistusta koskevaksi lain-

säädännöksi tämä ongelma paranisi merkittävästi, kun lomittajilla 
olisi mahdollista tehdä tilalla muutakin työtä, kuin vain lakisääteiset 
kotieläinten hoitotyöt, mikäli työpäivä on jäämässä vajaaksi. Lakiesi-
tyksen toteutuessa riittävässä laajuudessa, saataisiin lomittajalle 
täydet työpäivät ja turvattaisiin ammattitaitoisten lomittajien 
säilyminen.  
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 Lomitusala supistuu voimakkaasti lähivuosina. Pidämme ensisijaise-

na vaihtoehtona siirtymävaiheessa mallia, jossa maakunta sekä 
tuottaa että järjestää lomituspalvelut, eli lomitushenkilöstö siirtyy 
lakiesityksen mukaisesti liikkeenluovutusperiaatteella maakunnan 
palvelukseen 1.1.2019 alkaen. 

 
 Lakiesityksen mukainen maakunnallinen toimintamalli tuo etua käy-

tännön työn järjestämiseen ja sijaisuuksien hoitamiseen. Seudulliset 
palvelupisteet tulee säilyttää. Lomituksen paikallisyksikkö koordinoisi 
ja järjestäisi työvuorot tilojen ja lomittajien halukkuuden mukaan. 
Lisäksi paikallisyksiköllä olisi mahdollisuus myydä kokonaisia 
työpäiviä, joko kokonaan maksullisena tai lisätunteina työpäivään.  

 
 Tärkeintä on saada laista joustava, joka palvelee parhaiten tilan töi-

den ja lomien pitämisen tarpeita. Tämä voitaisiin toteuttaa myös 
lomitussetelimallilla, jossa tilalle myönnetty lomaoikeus vahvistaisi 
tilalle yhteistuntimäärän. Setelillä voisi ostaa työn joko lomituksen 
paikallisyksiköltä tai muulta viljelijän valitsemalta taholta." 

 
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää antaa lausuntonaan hallituksen esitys-

luonnokseen lomitusjärjestelmien uudistusta koskevaksi 
lainsäädännöksi maaseutujohtaja Esko Saatsin lausunnon edellä 
esitetyn mukaisena. 

 
Kaupunginhallitus: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 

Allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta tehdyn otteen oikeaksi 
todistaa: 
 
Nurmeksessa 12.6.2017 
 
 
Asianhallintapäällikkö  Anne Korhonen 
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MUUTOKSENHAKUKIELTO 
Oikaisuvaatimus/Kunnallisvalitus 
 

Muutoksenhaku- 
kielto ja sen peruste 

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, 
kuntalain 136 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä 
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muu peruste, mikä 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Liitetään otteeseen/päätökseen 
 


