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L a k i

N:o 1677

maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan maatalousyrittäjän lomituspalveluista 4 päivänä tammikuuta 1985 annetun lain

(2/85) 2 §:n 2 momentti, 11 §, 20 §:n 1 momentti sekä 21, 29, 31 a ja 36 §,
sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 2 momentti 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa

(1185/88), 11 § 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (110/91), 20 §:n 1 momentti
ja 31 a § 20 päivänä joulukuuta 1991 annetussa laissa (1597/91) ja 36 § 4 päivänä joulu-
kuuta 1992 annetussa laissa (1216/92),

muutetaan 1 a §:n johdantokappale ja 1 kohta, 10 ja 17 §, 20 §:n 2 momentti, 23 §:n
2 momentti, 38 ja 40 § ja 41 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1 a §:n johdantokappale ja 1 kohta, 17 § ja 23 §:n 2 momentti
mainitussa 4 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa, 10 § osittain muutettuna mainitulla
17 päivänä tammikuuta 1991 annetulla lailla, 20 §:n 2 momentti mainitussa 20 päivänä jou-
lukuuta 1991 annetussa laissa sekä 40 § osittain muutettuna mainituilla 17 päivänä tammi-
kuuta 1991 ja 4 päivänä joulukuuta 1992 annetuilla laeilla, sekä

lisätään lakiin siitä mainitulla 4 päivänä joulukuuta 1992 annetulla lailla kumotun 8 ja
9 a §:n tilalle uusi 8 ja 9 a §, lakiin uusi 17 a—17 c §, 18 §:ään, siitä viimeksi mainitulla
lailla kumotun 1 ja 2 momentin tilalle uusi 1 ja 2 momentti, sekä uusi 4 momentti, lakiin
uusi 18 a ja 22 a § sekä 37 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi
2 momentti seuraavasti:

1 a §
Maatalousyrittäjällä tarkoitetaan tässä lais-

sa henkilöä, joka itse työhön osallistuen

päätoimisesti siten kuin asetuksella tar-
kemmin säädetään harjoittaa tässä laissa tar-
koitettua maataloutta ja:
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1) joka on ollut velvollinen ottamaan maa-
talousyrittäjien eläkelaissa (467/69) säädettyä
vähimmäiseläketurvaa koskevan vakuutuksen
ja jolla on voimassa mainittu vakuutus tai
vireillä hakemus sen saamiseksi;
— — — — — — — — — — — — — —

8 §
Vuosiloma- ja viikkovapaapäivän kesto

määritellään työtunteina siten, että se lomi-
tusajankohtana vastaa lomitettavan yrittäjän
tehtäväosuutta maatalousyrityksen karjata-
loustyöhön ja muihin yrityksen hoitoon liit-
tyviin välttämättömiin tehtäviin käytettävästä
kokonaistyöajasta. Sanotun kokonaistyöajan
sekä maatalousyrittäjän tehtäväosuuden mää-
rittämisestä säädetään tarkemmin asetuksella.

9 a §
Sijaisapupäivän kesto määritellään työtun-

teina siten, että se lomitusajankohtana vastaa
lomitettavan yrittäjän tehtäväosuutta maata-
lousyritykseen kuuluvista välttämättömistä
tehtävistä ottaen huomioon myös, mitä 20
§:n 3 momentissa säädetään. Sijaisapupäivän
keston määrittelystä säädetään tarkemmin
asetuksella.

10 §
Lomituspalvelutoiminnan yleinen johto,

ohjaus ja valvonta kuuluu sosiaali- ja ter-
veysministeriön alaisena maatalousyrittäjien
eläkelaissa tarkoitetulle maatalousyrittäjien
eläkelaitokselle.

Mitä 15, 27 ja 28 §:ssä sekä 30 §:n 2 mo-
mentissa ja 35 §:n 3 momentissa säädetään
lääninhallituksesta, sovelletaan vastaavasti
maatalousyrittäjien eläkelaitokseen.

17 §
Maatalousyrittäjällä on oikeus valita, käyt-

tääkö hän oikeuttaan tässä laissa tarkoitet-
tuihin lomituspalveluihin kunnan järjestämän
lomittajan avulla vai järjestääkö hän itse lo-
mituksensa. Valinta koskee lomituspalveluja
kokonaisuutena.

Maatalousyrittäjän, joka 1 momentin no-
jalla järjestää itse lomituksensa, on tehtävä
siitä ennakkoilmoitus lomalautakunnalle.
Ennakkoilmoitus on tehtävä vastaavasti
myös silloin, kun maatalousyrittäjä haluaa
palata kunnan järjestämien lomituspalvelujen
piiriin. Ennakkoilmoituksen tekemisestä sää-
detään tarkemmin asetuksella.

Jos samalla maatilalla toimii kaksi tai
useampia lomituspalveluihin oikeutettuja
maatalousyrittäjiä, tulee yrittäjän, joka ha-
luaa itse järjestää lomituksensa, sopia mui-
den kanssa siitä, että tilan lomitukset koko-
naisuudessaan järjestetään itse hankittujen
lomittajien avulla. Jollei asiasta voida sopia
tilalla toimivien yrittäjien kesken, lomitus-
palvelut toteutetaan kunnan järjestämien lo-
mittajien avulla.

Mitä 31 b ja 35 §:ssä säädetään, ei koske
maatalousyrittäjän 1 momentin nojalla itse
järjestämää lomitusta.

17 a §
Maatalousyrittäjän 17 §:n 1 momentin no-

jalla itse hankkimana lomittajana voi toimia
lomituspalveluja tuottavaan yritykseen tai
yhteisöön työsuhteessa oleva henkilö tai it-
senäinen ammatinharjoittaja. Maatalousyrit-
täjä voi myös ottaa lomittajan työsuhteeseen,
ei kuitenkaan henkilöä, joka asuu hänen
kanssaan samalla maatilalla.

17 b §
Korvaus maatalousyrittäjän 17 §:n 1 mo-

mentin nojalla itse järjestämästä lomituksesta
aiheutuneista kustannuksista lomitustuntia
kohti on:

1) kuukausipalkkaisen lomittajan kunnalli-
sen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mu-
kainen alin peruspalkka lisättynä 60 prosen-
tilla, jos lomittaja on lomituspalveluja tuot-
tavan yrityksen tai yhteisön palveluksessa;

2) pääasiallisesti lomitustyöstä toimeentu-
lonsa saavan tuntipalkkaisen lomittajan kun-
nallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen
mukainen peruspalkka lisättynä 50 prosentilla,
jos lomittaja on itsenäinen ammatinhar-
joittaja;

3) tilapäisesti tuntipalkkaisena lomittajana
toimivan henkilön kunnallisen yleisen virka-
ja työehtosopimuksen mukainen peruspalkka
lisättynä 40 prosentilla, jos lomittaja on muu
kuin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu henkilö.

Korvattavina lomitustunteina otetaan huo-
mioon vuosiloma- ja viikkovapaalomitukses-
sa 8 §:n mukaan määräytyvien työtuntien
määrä ja sijaisapulomituksessa 9 a §:n mu-
kaan määräytyvien työtuntien määrä.

Korvauksen suorittaa lomalautakunta siten
kuin asetuksella tarkemmin säädetään.
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17 c §
Maatalousyrittäjän, joka 17 §:n 1 momen-

tin nojalla järjestää itse lomituksensa, tulee
lomituksen avulla irrottautua 17 b §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettujen työtuntien perusteena
olevan tehtäväosuutensa hoitamisesta.

Perusteettomasti tai muutoin virheellisesti
maksettu 17 b §:n 1 momentissa tarkoitettu
korvaus peritään takaisin maatalousyrittäjäl-
tä. Maatalousyrittäjien eläkelaitos voi erityi-
sestä syystä maatalousyrittäjän tai lomalauta-
kunnan pyynnöstä päättää, että korvaus tai
osa siitä saadaan jättää perimättä takaisin.

18 §
Kunnan on järjestettävä lomituspalvelut

niille maatalousyrittäjille, jotka eivät itse
järjestä lomituksiaan. Vaikka yrittäjä on
17 §:n 1 momentin mukaisesti ilmoittanut
järjestävänsä lomituksensa itse, kunta voi
maatalousyrittäjän pyynnöstä järjestää lomi-
tuksen, jollei se vaikeuta lomitusten järjestä-
mistä niille maatalousyrittäjille, jotka kuulu-
vat kunnan järjestämien lomituspalvelujen
piiriin.

Kunta voi järjestää lomituspalvelut:
1) ottamalla palvelukseensa työsopimus-

suhteeseen tarpeellisen määrän maatalous-
lomittajia taikka hoitamalla toiminnan sopi-
muksin yhdessä muun kunnan tai muiden
kuntien kanssa; tai

2) ostamalla palveluja toiselta kunnalta
taikka muulta julkiselta tai yksityiseltä pal-
velujen tuottajalta.
— — — — — — — — — — — — — —

Jollei lomittajien saantia voida riittävästi
turvata 2 momentissa tarkoitettujen lomitta-
jien avulla tai jollei yrittäjä voi käyttää sa-
notussa momentissa tarkoitettua lomittajaa,
kunta voi hyväksyä lomittajaksi myös yrittäjän
ehdottaman henkilön, joka täyttää
19 §:ssä säädetyt edellytykset. Yrittäjän eh-
dotuksesta hyväksytty lomittaja on työsuh-
teessa kuntaan.

18 a §
Jos maatalousyrittäjä käyttää kunnan jär-

jestämiä lomituspalveluja, hänen 7 §:ssä tar-
koitettuun vuosilomaansa saa sisältyä enin-
tään kolme sunnuntaita tai sellaista juhlapäi-
vää, jonka aikana tehdystä työstä lomittajalle
maksetaan kunnallisen yleisen virka- ja työ-
ehtosopimuksen mukainen sunnuntaityökor-
vaus.

Jos maatalousyrittäjä käyttää kunnan jär-
jestämiä lomituspalveluja, mutta hänen
8 §:ssä tarkoitettu päivittäinen lomitustunti-
määränsä ei riitä kattamaan tilalle osoitetun
lomittajan työehtosopimuksen mukaista kes-
kimääräistä säännöllistä työaikaa, tulee lomi-
tus järjestää seuraavilla vaihtoehtoisilla ta-
voilla, jollei edellä mainittua lomittajan työ-
aikaa saada muutoin täyttymään:

1) samassa tai eri maatalousyrityksissä toi-
mivat maatalousyrittäjät pitävät lomansa tai
viikkovapaansa kokonaan tai osittain saman-
aikaisesti;

2) maatalousyrittäjä käyttää 38 §:ssä tar-
koitettua maksullista palvelua 8 §:ssä tarkoi-
tetun lomitustuntimääränsä täydennykseksi;

3) vuosilomalomituksessa maatalousyrittäjä
käyttää viikkovapaaseen kuuluvia lomitus-
tuntejaan 8 §:ssä tarkoitetun lomitustunti-
määränsä täydennykseksi; tai

4) maatalousyrittäjä käyttää tehtäväosuut-
taan vastaavat lomitustunnit kokonaisina
päivinä siten, että lomittajan keskimääräinen
säännöllinen työaika täyttyy, jolloin maata-
lousyrittäjän vuosiloma- ja viikkovapaapäivi-
en määrä vastaavasti pienenee.

20 §
— — — — — — — — — — — — — —

Maatalouslomittajan tulee huolehtia maata-
lousyrityksen karjatalouteen säännöllisesti
kuuluvista ja muista yrityksen hoitoon liit-
tyvistä välttämättömistä tehtävistä, jotka
kuuluvat lomitettavan maatalousyrittäjän
tehtäväosuuteen. Maatalousyrittäjä voi antaa
muitakin maatalousyritystoimintaan liittyviä
tehtäviä 17 §:n 1 momentin nojalla itse
hankkimalleen lomittajalle sekä 18 a §:n
2 momentin 2—4 kohdassa tarkoitetuissa
tapauksissa kunnan vuosilomaa tai viikko-
vapaata varten järjestämälle lomittajalle loma-
lautakunnan kanssa sopimallaan tavalla.
— — — — — — — — — — — — — —

22 a §
Jos palvelusta määrättyä maksua ei ole

suoritettu eräpäivänä, saadaan vuotuista vii-
västyskorkoa periä eräpäivästä lukien kor-
kolain (633/82) 4 §:n 3 momentissa sääde-
tyin perustein.

Viivästyskoron maksamisen perusteena
oleva eräpäivä voi olla aikaisintaan kahden
viikon kuluttua maksun määräytymisen pe-
rusteena olevan palvelun saamisesta.
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23 §
— — — — — — — — — — — — — —

Edellä 1 momentissa tarkoitettuina käyt-
tökustannuksina pidetään kuntien ja kuntain-
liittojen valtionosuuksista ja -avustuksista
annetun lain (35/73) 5 §:ssä mainittuja kus-
tannuksia, toiselle kunnalle ja muulle julki-
selle tai yksityiselle palvelujen tuottajalle
suoritettavia korvauksia sekä tämän lain
17 b §:n mukaisia korvauksia. Käyttökustan-
nusten vähennykseksi luetaan edellä maini-
tun lain 7 §:n 1 ja 2 momentin mukaiset
erät.

37 §
— — — — — — — — — — — — — —

Mitä 1 momentissa säädetään lomalauta-
kunnan oikeudesta saada tietoja verotus- ja
muilta viranomaisilta, sovelletaan vastaavasti
maatalousyrittäjien eläkelaitokseen.

38 §
Lomalautakunta voi maatalousyrittäjän

pyynnöstä osoittaa 18 §:n 2 momentissa tar-
koitetun maatalouslomittajan maatalousyri-
tyksen muihinkin kuin tässä laissa tarkoitet-
tuihin tehtäviin, jollei se vaikeuta niiden
palvelujen järjestämistä, joista kunta on vel-
vollinen huolehtimaan 18 §:n 1 momentin
nojalla.

Maatalousyrittäjän on 1 momentissa tar-
koitetuissa tapauksissa korvattava maata-
louslomittajan palkasta, sosiaaliturvasta ja
muista työsuhteen ehdoista kunnalle aiheu-
tuvat todelliset kustannukset. Jos maatalous-
yrittäjä käyttää 1 momentissa tarkoitettua
palvelua lomitustuntimääränsä täydennyk-
seksi 18 a §:n 2 momentin 2 kohdan mu-
kaisesti, hänen on maksettava palvelusta tun-
timaksu, joka vastaa kuukausipalkkaisen lo-
mittajan kunnallisen yleisen virka- ja työehto-
sopimuksen mukaista lomittajan alinta pe-
ruspalkkaa lisättynä kahdella kokemuslisällä.

40 §
Lomalautakunnan päätökseen, joka koskee

oikeutta lomituspalveluihin, lomituspalvelu-
jen kestoa taikka lomituspalveluista perittä-
viä maksuja tai korvauksia, saa hakea muu-
tosta valittamalla lääninoikeuteen 30 päivän
kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta.
Muuhun lomalautakunnan tämän lain nojalla
tekemään päätökseen ei saa hakea muutosta
valittamalla.

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen 17 c §:n
2 momentin ja 35 §:n 3 momentin nojalla
tekemään päätökseen saa hakea muutosta
valittamalla lääninoikeuteen 30 päivän ku-
luessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Valitus
osoitetaan sen läänin lääninoikeudelle, jonka
alueella edellä mainitussa säännöksessä tar-
koitettu lomalautakunta toimii.

Lääninoikeuden tämän lain nojalla teke-
mään päätökseen ei saa hakea muutosta va-
littamalla.

Muutoksenhaussa on muutoin noudatetta-
va, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa
annetussa laissa (154/50) säädetään. Vali-
tuskirja voidaan kuitenkin jättää lomalauta-
kunnalle tai 2 momentissa tarkoitetussa ta-
pauksessa maatalousyrittäjien eläkelaitoksel-
le, joiden tulee toimittaa asiassa kertyneet
asiakirjat ja oma lausuntonsa lääninoikeu-
delle.

41 §
Valtion ja kunnan palveluksessa olevat,

kunnan luottamushenkilöt, muut kunnan teh-
täviä suorittavat, maatalousyrittäjien eläke-
laitoksen toimihenkilöt taikka tämän lain
mukaisen toiminnan järjestämisessä asiantun-
tijoina tai maatalouslomittajina toimivat
henkilöt eivät saa ilmaista yksityistä tai per-
heen salaisuutta, josta he asemansa tai teh-
tävänsä perusteella ovat saaneet tietää.
— — — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 1996.

Sen estämättä, mitä 10 §:n 2 momentissa
säädetään, lääninhallitukset huolehtivat en-
nen tämän lain voimaantuloa tapahtuneen
toiminnan rahoitukseen liittyvistä 27 §:ssä
tarkoitetuista toimenpiteistä.

Maatalousyrittäjän vuodelta 1995 pitämättä
jääneeseen ja 33 §:n nojalla vuoden 1996 ai-
kana pidettäväksi siirrettyyn vuosilomaan ja
viikkovapaaseen sovelletaan tämän lain voi-
maan tullessa voimassa olleita lomituksen
järjestämistä koskevia säännöksiä 31 päivään
maaliskuuta 1996 asti.

Ennen tämän lain voimaantuloa alkaneisiin
ja tämän lain voimaan tullessa jatkuviin lo-
mituksiin sovelletaan tämän lain voimaan
tullessa voimassa olleita lomituksen järjestä-
mistä koskevia säännöksiä.

Maatalousyrittäjän, joka 17 §:n 1 momen-
tin nojalla järjestää itse lomituksensa, tulee
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tehdä sitä koskeva ilmoitus lomalautakunnal-
le vuoden 1996 lomitusten osalta 31 päivään
tammikuuta 1996 mennessä.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre
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L a k i

N:o 1678

kuntien valtionosuuslain 32 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 3 päivänä elokuuta 1992 annetun kuntien valtionosuuslain (688/92) 32 §:n

2 momentti seuraavasti:

32 §
— — — — — — — — — — — — — —

Edellä 1 momentin 1 kohdassa mainitun
lain muita kuin 15 §:n 2 ja 3 momentin
säännöksiä sovelletaan kuitenkin maata-
lousyrittäjän lomituspalveluista annetun lain
(2/85) 23 §:ssä tarkoitettuihin valtion kor-
vauksiin vuoden 1996 loppuun.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 1996.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

HE 123/95
StVM 23/95
EV 128/95
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A s e t u s

N:o 1679

maatalousyrittäjän lomituspalveluista

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministe-
rin esittelystä säädetään maatalousyrittäjän lomituspalveluista 4 päivänä tammikuuta 1985
annetun lain (2/85) 42 §:n nojalla:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §
Maatalousyrittäjän lomituspalveluista anne-

tun lain (2/85), jäljempänä lomituspalvelula-
ki, 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuna ko-
tieläinyksikkönä pidetään

1) yhtä lehmää tai neljää muuta nauta-
eläintä, joiksi luetaan myös emolehmä,

2) kolmea hevosta,
3) kolmea emakkoa porsaineen, neljää kar-

jua tai viittätoista muuta sikaa,
4) neljää yli kuuden kuukauden ikäistä

vuohta,
5) kymmentä yli kuuden kuukauden ikäis-

tä lammasta,
6) kolmeakymmentä siitoskettua tai viittä-

kymmentä siitostarkoituksessa pidettävää
muuta turkiseläintä,

7) sataa siipikarjaan kuuluvaa eläintä, joik-
si ei lueta broilereita, taikka

8) tuhatta broileria tai alle kuudentoista
viikon ikäistä kananpoikaa.

2 §
Jollei muuta näytetä, maatalousyrittäjän

katsotaan saaneen tiedon lomituspalvelulain
9 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta
eläkelaitoksen päätöksestä seitsemäntenä
päivänä siitä, kun päätös on hänen ilmoitta-
mallaan osoitteella postitettu eläkelaitokses-
ta.

3 §
Lomituspalvelulain 9 §:n 1 momentin 10

kohdassa tarkoitettuina erityisen painavina
syinä sijaisavun jatkamiseen pidetään maata-
lousyrittäjästä ja yritystoiminnan suunnitel-
lusta jatkajasta riippumattomia syitä, kuten
jatkajan varusmiespalveluksen tai siviilipal-
veluksen suorittamista, jatkajan sairastumista
tai tapaturmaa tai muuta niihin rinnastettavaa
syytä.

2 luku

Päätoiminen maatalouden harjoittaja

4 §
Jollei 5 ja 6 §:ssä toisin säädetä, lomitus-

palvelulain 1 a §:n 1 momentissa tarkoitettu-
na päätoimisena maatalouden harjoittajana
pidetään maatalouden harjoittajaa,

1) joka lomitusajankohtana ei työskentele
maatilan ulkopuolella vähintään kolme kuu-
kautta kestävässä työ- tai virkasuhteessa eikä
harjoita maatalouteen liittymätöntä yritystoi-
mintaa maatilan ulkopuolisesta toimipisteestä
käsin ja

2) joka ei ole myöskään lomitusajankohtaa
edeltäneen kuuden kuukauden aikana työs-
kennellyt tilan ulkopuolella 1 kohdassa tar-
koitetulla tavalla.

Päätoimisena maatalouden harjoittajana ei
pidetä henkilöä, jolle lomitusajankohtana
maksetaan työttömyysturvalaissa (602/84)
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tarkoitettua työttömyyspäivärahaa tai työ-
markkinatuesta annetussa laissa (1542/93)
tarkoitettua työmarkkinatukea. Päätoimisena
maatalouden harjoittajana ei pidetä myös-
kään henkilöä, jolla lomitusajankohtana ei
ole oikeutta työttömyyspäivärahaan työttö-
myysturvalain 7, 8, 9 tai 11 §:ssä tarkoite-
tusta syystä, eikä henkilöä, jolla ei ole oi-
keutta työmarkkinatukeen työmarkkinatuesta
annetun lain 17—20 §:ssä tarkoitetusta syys-
tä.

5 §
Sen estämättä, mitä 4 §:n 1 momentissa

säädetään, päätoimisena pidetään vuosilomaa
ja viikkovapaata hakenutta maatalouden har-
joittajaa, joka maatilan ulkopuolisen työs-
kentelynsä ohella on toiminut maatalouden
harjoittamiseen kuuluvissa tehtävissä siinä
määrin, että hänen työtuntimääränsä näissä
tehtävissä voidaan arvioida vastanneen vä-
hintään sitä työtuntimäärää, joka häneltä on
kulunut työskentelyyn maatilan ulkopuolella.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua maata-
louden harjoittamiseen kuuluvaa työaikaa
arvioitaessa otetaan huomioon maatalouden
harjoittajalta maatalousyrityksen karjatalous-
työhön ja muihin yrityksen hoitoon liittyviin
välttämättömiin tehtäviin kuluva keskimää-
räinen viikottainen työtuntimäärä.

6 §
Mitä 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa sääde-

tään, ei sovelleta sijaisapua hakeneeseen
maatalouden harjoittajaan.

Sen estämättä, mitä 4 §:n 1 momentin 1
kohdassa säädetään, päätoimisena pidetään
sijaisapua hakenutta maatalouden harjoitta-
jaa, joka sijaisavun tarpeen alkaessa on
merkittävällä työpanoksellaan huolehtinut ja
vastannut maatalousyrityksen hoitoon sään-
nöllisesti kuuluvista tehtävistä.

3 luku
Lomituspäivän kesto

7 §
Lomituspalvelulain 8 §:ssä tarkoitetun ko-

konaistyöajan sekä maatalousyrittäjän tehtä-
väosuuden määrittämistä varten maata-
lousyrittäjän on

1) annettava tiedot maatilan kotieläinten
määrästä ja laadusta sekä niiden hoitoon
käytettävistä työmenetelmistä;

2) esitettävä arvio maatilan karjatalouteen
päivittäin kuuluvien sekä muiden yrityksen
hoitoon liittyvien välttämättömien tehtävien
hoitoon kuluvasta keskimääräisestä päivittäi-
sestä kokonaistyöajasta; sekä

3) annettava tiedot maatilalla vakituisesti
työskentelevistä henkilöistä sekä ilmoitettava
näiden keskimääräiset tehtäväosuudet pro-
sentteina 2 kohdassa tarkoitetusta kokonais-
työajasta.

8 §
Maatalousyrittäjän on ilmoitettava loma-

lautakunnalle 7 §:ssä tarkoitetuissa olosuh-
teissa tapahtuneet olennaiset muutokset en-
nen kunkin etukäteen tiedossa olevan lomi-
tusjakson alkamista. Samalla maatalousyrit-
täjän on ilmoitettava tiedossaan olevat sellai-
set lomitusajankohtaan liittyvät erityiset teh-
tävät ja muut seikat, joilla voi olla vaikutus-
ta lomituspalvelulain 8 §:ssä tarkoitetun ko-
konaistyöajan määräytymiseen lomitusjakson
aikana.

Maatalousyrittäjä voi esittää uuden arvion
kokonaistyöajasta, jos sen määräytymiseen
vaikuttavat 7 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut
seikat ovat muuttuneet merkittävästi aikai-
semmin ilmoitetusta tai lomitusajankohtaan
liittyvät erityiset syyt sitä edellyttävät.

9 §
Lomalautakunnan on määrättävä lomitus-

palvelulain 8 §:ssä tarkoitettu kokonaistyöai-
ka maatalousyrittäjän 7 ja 8 §:n mukaisesti
antamien tietojen perusteella. Kokonaistyöai-
kaa määrättäessä voidaan poiketa maata-
lousyrittäjän esittämästä arviosta, jos se
olennaisesti eroaa saman kokoisilla ja olo-
suhteiltaan vastaavanlaisilla tiloilla karjata-
louteen päivittäin kuuluvien ja muiden yri-
tyksen hoitoon liittyvien välttämättömien
tehtävien hoitoon kuluvasta keskimääräisestä
päivittäisestä työajasta. Jos kokonaistyöaika
määrätään maatalousyrittäjän arviosta poike-
ten, häntä on kuultava.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun kokonais-
työajan määräämisen tulee tapahtua käyttäen
hyväksi maatalousyrittäjien eläkelaitoksen
osoittamaa lomitustyöajan laskentajärjestel-
mää.

10 §
Jos maatilalla työskentelee vakituisesti

kaksi tai useampia henkilöitä, lomalautakun-
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nan on määrättävä lomituspalvelulain 8 §:ssä
tarkoitettu maatalousyrittäjän tehtäväosuus
7 §:n 3 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen
mukaisesti. Maatalousyrittäjän tehtäväosuut-
ta määrättäessä otetaan huomioon mahdolli-
sista odotteluajoista johtuvat pidennykset
työaikaan.

Maatalousyrittäjien ja muiden maatilalla
työskentelevien henkilöiden välistä tehtävä-
osuutta voidaan maatalousyrittäjän ilmoituk-
sen perusteella muuttaa lomavuoden aikana
vain erityisestä syystä, kuten kuoleman, tois-
taiseksi myönnetylle työkyvyttömyyseläk-
keelle siirtymisen, maatalousyrittäjien tai
muiden maatilalla työskentelevien henkilöi-
den lukumäärän muuttumisen taikka muun
vastaavan syyn johdosta.

11 §
Edellä 7—9 §:ssä säädetyin perustein mää-

rättyä lomituspäivän kestoa voidaan lomitus-
jakson jälkeen tarkistaa, jos lomituksen aika-
na esille tulleet ennalta arvaamattomat tehtä-
vät tai olosuhteet sitä edellyttävät.

Edellä 10 §:ssä tarkoitettua maatalousyrit-
täjän tehtäväosuutta voidaan lomitusjakson
jälkeen tarkistaa lomituksen aikana ilmen-
neestä 10 §:n 2 momentissa tarkoitetusta
syystä.

12 §
Lomituspalvelulain 9 a §:ssä tarkoitettu

sijaisapupäivän kesto määritellään soveltuvin
osin edellä 7—11 §:ssä säädettyjä periaattei-
ta noudattaen.

Jos maatalousyrittäjän arvioima sijaisapu-
päivän kesto poikkeaa hänen vuosilomaansa
tai viikkovapaataan varten määrätystä lomi-
tuspäivän kestosta, maatalousyrittäjän on
perusteltava, mistä syistä poikkeaminen joh-
tuu.

4 luku

Maatalousyrittäjän itse järjestämä
lomitus

13 §
Maatalousyrittäjän on tehtävä lomalauta-

kunnalle lomituspalvelulain 17 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettu ennakkoilmoitus kirjalli-
sesti kunkin kalenterivuoden osalta edellisen
vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

Lomalautakunnan suostumuksella maata-

lousyrittäjä voi tehdä 1 momentissa tarkoite-
tun ilmoituksen tai peruuttaa aikaisemman
ilmoituksensa myös 1 momentissa säädetyn
määräajan jälkeen.

14 §
Siitä huolimatta, että maatalousyrittäjä on

13 §:n mukaisesti sitoutunut itse järjestä-
mään lomituksensa, lomalautakunnan tulee
tarvittaessa avustaa häntä sijaisapulomituk-
sen järjestämisessä.

15 §
Maatalousyrittäjän, joka on 13 §:n mukai-

sesti sitoutunut itse järjestämään lomituksen-
sa, on ennen vuosiloma- ja viikkovapaalomi-
tuksen alkamista tehtävä lomalautakunnalle
kirjallinen hakemus, josta ilmenee lomituk-
sen ajankohta sekä lomituspalvelulain
17 b §:ssä säädetyn korvauksen määräämistä
varten tarvittavat tiedot lomittajasta.

Mitä 1 momentissa säädetään vuosiloman
ja viikkovapaan hakemisesta, sovelletaan
myös sijaisavun hakemiseen. Jos sijaisapua
ei ole voitu hakea ennen lomituksen alka-
mista sen vuoksi, että sijaisavun tarve johtuu
ennalta arvaamattomasta syystä, hakemus on
tehtävä lomituksen alkamisen jälkeen niin
pian kuin se on mahdollista. Sijaisapua haet-
taessa maatalousyrittäjän on esitettävä tarvit-
tava selvitys oikeudestaan sijaisapuun.

16 §
Lomalautakunnan on 15 §:ssä tarkoitetun

hakemuksen johdosta tehtävä päätös maata-
lousyrittäjän oikeudesta hakemuksessa tar-
koitettuun lomituspalveluun. Päätöksessä
tulee myös määrätä lomituspäivän kesto 9,
10 ja 12 §:ssä säädetyllä tavalla sekä lomi-
tuspalvelulain 17 b §:ssä tarkoitetun kor-
vauksen suuruus.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun korvauk-
sen määrää voidaan lomituksen jälkeen tai
sen aikana tarkistaa siltä osin kuin lomituk-
seen tosiasiallisesti kulunut työtuntimäärä on
ollut etukäteen arvioitua suurempi 11 §:ssä
tarkoitetusta syystä.

17 §
Edellä 16 §:n 1 momentissa tarkoitetun

korvauksen maksamisen edellytyksenä on,
että lomalautakunnalle esitetään lomituksen
päätyttyä lomittajan ja maatalousyrittäjän
allekirjoittama selvitys siitä, että lomitus on
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toteutettu 15 §:ssä tarkoitetun hakemuksen
mukaisesti. Haettaessa 16 §:n 2 momentin
mukaista korvauksen tarkistamista lomittajan
ja maatalousyrittäjän on selvitettävä loma-
lautakunnalle, mistä syystä etukäteen arvioi-
tu tuntimäärä on ylittynyt.

Jos oikeus sijaisapuun kestää yli kuukau-
den, 1 momentissa tarkoitetut selvitykset
voidaan esittää lomalautakunnalle myös si-
jaisavun aikana, saman lomittajan osalta kui-
tenkin enintään kerran kunkin kalenterikuu-
kauden aikana.

Lomalautakunnan on maksettava 16 §:ssä
tarkoitettu korvaus maatalousyrittäjälle kah-
den viikon kuluessa saatuaan 1 tai 2 mo-
mentissa tarkoitetun selvityksen. Lomitus-
palvelulain 17 b §:n 1 momentin 1 kohdan
mukainen korvaus voidaan maksaa myös
lomittajan työnantajalle ja 2 kohdan mukai-
nen korvaus lomittajana toimineelle amma-
tinharjoittajalle, jos tästä on sovittu maata-
lousyrittäjän ja palvelun tuottajan kesken.

Sijaisapulomituksesta maksettava korvaus
voidan suorittaa maatalousyrittäjälle si-
jaisavusta 23 ja 24 §:n mukaan määrätyllä
maksulla vähennettynä ja viikkovapaalomi-
tuksesta maksettava korvaus viikkovapaasta
25 §:n mukaan määrätyllä maksulla vähen-
nettynä.

5 luku
Kunnan järjestämät lomituspalvelut

18 §
Kunnan järjestämiä lomituspalveluja kos-

keva vuosilomahakemus on tehtävä loma-
lautakunnalle maatalousyrityksittäin kirjalli-
sesti vähintään kolme viikkoa ennen loman
alkamista, kuitenkin viimeistään kunkin vuo-
den maaliskuun loppuun mennessä. Yrittä-
jällä on oikeus täydentää tai muuttaa hake-
mustaan määräajan päätyttyäkin. Lomalauta-
kunta voi muuttaa hakuaikaa ja -menettelyä
sekä erityisestä syystä ottaa tutkittavakseen
myös määräajan päätyttyä tehdyn hakemuk-
sen.

Kunnan järjestämää sijaisapua ja viikkova-
paata voidaan hakea kirjallisesti tai suulli-
sesti lomalautakunnalta. Sijaisapua haettaes-
sa maatalousyrittäjän on esitettävä tarvittava
selvitys oikeudestaan sijaisapuun.

19 §
Kunnan järjestämiä lomituspalveluja käyt-

tävän maatalousyrittäjän on mahdollisuuksi-
en mukaan sijoitettava vuosilomansa ja viik-
kovapaansa ajankohtaan, jolloin maata-
lousyrityksessä ei tule suoritettavaksi kausi-
luontoisia tai erityistä huolenpitoa edellyttä-
viä tehtäviä.

Jollei lomalautakunta voi osoittaa lomitta-
jaa vuosiloma- tai viikkovapaahakemuksessa
tarkoitetuksi ajaksi, hakijalle on ennen pää-
töksen tekemistä varattava tilaisuus vuosilo-
man tai viikkovapaan ajankohdan muuttami-
seen.

Hakemus on hylättävä, jos hakija ilman
pätevää syytä kieltäytyy pitämästä vuosilo-
maansa tai viikkovapaataan sellaisena aika-
na, jolloin hänelle voitaisiin osoittaa lomitta-
ja.

20 §
Jos maatalousyrittäjä ilman pätevää syytä

kieltäytyy ottamasta vastaan lomalautakun-
nan osoittaman lomittajan, hän on menettä-
nyt oikeutensa hakemaansa vuosiloma-, si-
jaisapu- tai viikkovapaajaksoon.

21 §
Lomituspalvelulain 18 a §:n 2 momentissa

tarkoitetuissa tilanteissa lomalautakunnan
tulee pyrkiä osoittamaan tilalle sellainen lo-
mittaja, jonka sanotussa säännöksessä tarkoi-
tettu työaika mahdollisimman hyvin vastaa 9
ja 10 §:n mukaisesti määrättyä lomituspäi-
vän kestoa. Jollei tällaista lomittajaa ole saa-
tavissa, lomalautakunnan on tarvittaessa yh-
teistyössä maatalousyrittäjän kanssa pyrittä-
vä järjestämään lomitus niin, että lomittajan
työaika saadaan täyttymään. Mikäli muuta
keinoa lomittajan työajan täyttämiseksi ei
ole käytettävissä, maatalousyrittäjän tulee
valita yksi tai useampi lomituspalvelulain
18 a §:n 2 momentin 1—4 kohdassa tarkoi-
tetuista vaihtoehdoista siten, että lomittajan
työaika täyttyy. Jos maatalousyrittäjä ei tee
valintaa, lomalautakunta ei ole velvollinen
järjestämään hänelle hänen hakemaansa lo-
mituspalvelua.

Kunnan järjestämiä lomituspalveluja käyt-
tävän maatalousyrittäjän ja lomalautakunnan
on sovittava lomituspalvelulain 18 a §:n 2
momentissa ja 31 §:n 1 momentissa tarkoite-
tuista lomitukseen liittyvistä järjestelyistä,
kuten lomittajan tehtävistä ja päivittäisestä
työajasta, sekä 31 b §:ssä tarkoitetuista val-
vontakäynneistä viimeistään 14 päivää ennen
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lomituksen alkamista, jollei erityisistä syistä
muuta johdu.

22 §
Kunnan järjestämiä lomituspalveluja käyt-

tävän maatalousyrittäjän tulee ennen vuosi-
loman ja viikkovapaan alkamista:

1) tarvittaessa opastaa lomittajaa lomitus-
palvelulain 20 §:n 2 momentissa tarkoitettu-
jen tehtävien suorittamisessa sekä antaa hä
nelle ohjeet kotieläinten käsittelyyn liittyvis-
tä erityiskysymyksistä;

2) huolehtia siitä, että lomituksessa tarvit-
tavat koneet ja laitteet täyttävät työturvalli-
suudelle asetetut vaatimukset, sekä antaa lo-
mittajalle ohjeet koneiden ja laitteiden käyt-
tämisessä;

3) hankkia maatalousyrityksen tavanomai-
sen kulutuksen edellyttämät kulutustarvik-
keet vuosiloman ja viikkovapaan ajaksi;

4) ilmoittaa lomittajalle, mistä tämä voi
tavoittaa hänet tai hänen edustajansa vuosi-
loman tai viikkovapaan aikana; sekä

5) selvittää muut tarpeelliset seikat.
Mitä 1 momentissa säädetään vuosilomasta

ja viikkovapaasta sovelletaan mahdollisuuk-
sien mukaan myös sijaisapuun.

6 luku

Sijaisavusta ja viikkovapaasta perittävät
maksut

23 §
Sijaisavusta peritään sen saajalta tuntimak-

su. Maksu määrätään maatalousyrittäjän elä-
kelain (467/69) mukaan vakuutetulle yrittä-
jälle hänen sanotun lain nojalla välittömästi
ennen sijaisavun alkamista voimassa olevan
vuotuisen työtulonsa perusteella. Jos yrittä-
jällä ei sijaisavun alkaessa ole voimassa
maatalousyrittäjien eläkelain mukaista va-
kuutusta, sijaisapumaksun perusteena on so-
veltuvin osin sanotussa laissa säädettyjä pe-
rusteita noudattaen arvioitu vuotuinen työtu-
lo. Tuntimaksu on kuusi markkaa lisättynä
määrällä, joka saadaan jakamalla sijaisavun
saajan edellä tarkoitettu työtulo 5 000:lla.
Tuntimaksu ei kuitenkaan saa ylittää palve-
lun tuottamisesta aiheutuneita kustannuksia.
Täysi tuntimaksu peritään jokaiselta alkaval-
ta lomitustunnilta. Lomitustunneiksi katso-
taan 12 §:ssä säädetyllä tavalla määräytyneet
työtunnit.

Jos sijaisavun saaja on sijaisavun alkaessa
oikeutettu palkkaetuuksiin työ- tai virkasuh-
teen perusteella tai jos hänellä on voimassa
yrittäjien eläkelaissa (468/69) tarkoitettu va-
kuutus, häneltä peritään 1 momentissa sää-
detty maksu 50 prosentilla korotettuna.

Jos sijaisavun perusteena on raskaus ja
synnytys, sijaisavusta peritään sairausvakuu-
tuslaissa tarkoitetun äitiysrahakauden ajalta
1 ja 2 momentissa tarkoitettu maksu 50 pro-
sentilla alennettuna.

24 §
Jos sijaisapua saava tai hänen edustajansa

osoittaa, että yrittäjälle sairausvakuutuslain
(364/63) mukaan myönnetyn päivärahan pe-
rusteena oleva työtulo on vähintään 20 pro-
senttia pienempi kuin yrittäjän 23 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettu työtulo, erotus voidaan
yrittäjän pyynnöstä vähentää sijaisapumak-
sun perusteena käytetystä työtulosta siltä
osin kuin sijaisapua on saman syyn perus-
teella annettu yli 90 lomitustuntia.

Sijaisavusta määrättyä maksua voidaan
alentaa tai se voidan jättää perimättä, jos
maatalousyrittäjän ja hänen perheensä toi-
meentuloedellytykset huomioon ottaen siihen
on syytä.

25 §
Viikkovapaasta peritään sen saajalta

1 §:ssä tarkoitettujen kotieläinyksikköjen
määrän mukaan määräytyvä tuntimaksu. Jos
karjatalous lomituksen aikana käsittää nel-
jästä viiteen kotieläinyksikköä, maksu on 16
markkaa tunnilta. Kuudennesta kotieläinyk-
siköstä lukien maksu nousee yhdellä markal-
la yksikköä kohden kuitenkin siten, että kor-
kein maksu on 37 markkaa tunnilta. Tunti-
maksu ei kuitenkaan saa ylittää palvelun
tuottamisesta aiheutuneita kustannuksia.
Täysi tuntimaksu peritään jokaiselta alkaval-
ta lomitustunnilta. Lomitustunneiksi katso-
taan 7—11 §:ssä säädetyllä tavalla määräy-
tyneet työtunnit.

Kunnan järjestämiä lomituspalveluja käyt-
tävältä maatalousyrittäjältä peritään lomitus-
palvelulain 18 a §:n 1 momentissa tarkoite-
tuilta päiviltä 1 momentissa säädetty maksu
50 prosentilla korotettuna.

26 §
Edellä 23 ja 25 §:ssä tarkoitetut maksut

saadaan ulosottaa ilman tuomiota tai päätös-
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tä siinä järjestyksessä kuin verojen ja mak-
sujen perimisestä ulosottotoimin säädetään.

7 luku

Henkilöstö

27 §
Kelpoisuusvaatimuksena lomituspalvelu-

lain 14 §:ssä tarkoitettuun virkaan on maati-
latalouden peruslinjan opistoasteen tutkinto
tai muu tehtävään soveltuva koulutus. Jollei
virkaan saada henkilöä, jolla on säädetty
kelpoisuus, siihen voidaan ottaa enintään
yhdeksi vuodeksi kerrallaan henkilö, jolla on
riittäväksi katsottava koulutus ja mikäli
mahdollista käytännön kokemusta kyseessä
olevasta tehtävästä.

28 §
Kunnassa, jossa on vähintään kymmenen

päätoimista maatalouslomittajaa, voi olla
yksi johtava maatalouslomittaja. Jos päätoi-
misten lomittajien määrä kunnassa on vähin-
tään 40, johtavia lomittajia voi olla kaksi
sekä sen jälkeen yksi uusi johtava lomittaja
kutakin 30 päätoimista lomittajaa kohti.

Mitä 1 momentissa säädetään kunnasta,
koskee vastaavasti kahden tai useamman
kunnan muodostamaa yhteistoiminta-aluetta
silloin, kun kunnat järjestävät lomituspalve-
lut yhteistoiminnassa lomituspalvelulain
18 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun
sopimuksen mukaisesti.

29 §
Johtavalla lomittajalla tulee olla maatalou-

den ammatillinen koulutus tai muu tehtävään
soveltuva koulutus sekä hyvä käytännön ko-
kemus karjanhoito- ja maataloustehtävissä.

Lomalautakunnan osoittamalta lomittajalta
edellytetään maatalouden ammatillista kou-
lutusta tai hyvää käytännön kokemusta kar-
janhoito- ja maataloustehtävissä.

8 luku

Erinäisiä säännöksiä

30 §
Jos maatalousyrittäjälle on annettu si-

jaisapua yhtäjaksoisesti yli vuoden, loma-
lautakunnan tulee ilmoittaa sijaisavun anta-

misesta ja sen perusteista maatalousyrittäjien
eläkelaitokselle.

31 §
Kunnan tulee toimittaa lomituspalvelulain

28 §:ssä tarkoitettu tilitys maatalousyrittäjien
eläkelaitokselle vuosittain huhtikuun lop-
puun mennessä.

32 §
Valtio korvaa lomituspalvelulain mukais-

ten tehtävien suorittamisesta maatalousyrittä-
jien eläkelaitokselle aiheutuvat kohtuulliset
hallintokulut. Sosiaali- ja terveysministeriö
vahvistaa maatalousyrittäjien eläkelaitoksen
esityksestä hallintokulujen korvaamisen pe-
rusteet.

33 §
Maatalousyrittäjien eläkelaitos suorittaa

kunnille valtionkorvaukset lomituspalvelu-
lain 23 §:ssä tarkoitettuihin käyttökustan-
nuksiin.

Sosiaali- ja terveysministeriö maksaa val-
tion varoista maatalousyrittäjien eläkelaitok-
selle 1 momentissa tarkoitettujen valtion
korvauksien suorittamiseen tarvittavat varat.

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tulee
tehdä kuukausittain selvitys sosiaali- ja ter-
veysministeriölle valtion korvauksen ennak-
koina kunnille maksamastaan määrästä. Sa-
malla sen tulee esittää arvionsa määrärahan
kokonaistarpeesta asianomaisena kalenteri-
vuonna.

Edellä 31 §:ssä tarkoitettujen tilitysten pe-
rusteella maatalousyrittäjien eläkelaitoksen
tulee tehdä vuosittain sosiaali- ja terveysmi-
nisteriölle kokonaistilitys valtionkorvauksista
asianomaiselta vuodelta.

34 §
Tarkempia ohjeita tämän asetuksen täytän-

töönpanosta antaa tarvittaessa sosiaali- ja
terveysministeriö.

35 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 1996.
Tällä asetuksella kumotaan maatalousyrit-

täjän lomituspalveluista 18 päivänä tammi-
kuuta 1985 annettu asetus (46/85) siihen
myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sen estämättä, mitä 23 ja 25 §:ssä sääde-
tään, ennen tämän asetuksen voimaantuloa
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alkaneista lomituspalveluista peritään maksu
tämän asetuksen voimaantullessa voimassa
olevien säännösten mukaan siltä ajalta, jota
palvelun antamista ja siitä perittävän maksun
määräämisestä tehty päätös koskee.

Sen estämättä, mitä 27 §:ssä säädetään lo-
mituspalvelulain 14 §:ssä tarkoitetun viran
kelpoisuusvaatimuksesta, on 23 päivänä
tammikuuta 1985 mainitussa virassa tai sitä
vastaavassa työsopimussuhteessa ollut henki-

lö edelleen kelpoinen siihen ja sitä vastaa-
vaan muuhun virkaan.

Edellä 30 §:ssä tarkoitettua aikaa lasketta-
essa otetaan huomioon myös ennen tämän
asetuksen voimaan tuloa alkanut sijaisavun
antaminen.

Sen estämättä, mitä 31 §:ssä säädetään,
vuodelta 1995 annettaviin tilityksiin sovelle-
taan tämän asetuksen voimaan tullessa voi-
massaolevaa säännöstä.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Ministeri Terttu Huttu-Juntunen
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A s e t u s

N:o 1680

maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn minis-
terin esittelystä

muutetaan 25 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkelaitoksen oh-
jesäännön sisältävän asetuksen (501/69) 1 §:n 1 momentin johdantokappale sekä 7 ja 8 koh-
ta, 2 momentin 1 ja 3 kohta, 3 momentin 1 kohta sekä 10 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentin johdantokappale sekä 7 ja 8 kohta, 2 momen-
tin 1 ja 3 kohta sekä 10 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta 31 päivänä joulukuuta 1994 annetussa
asetuksessa (1584/94) sekä 1 §:n 3 momentin 1 kohta 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa
asetuksessa (1328/90), sekä

lisätään 1 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa 31 päivänä joulukuuta 1994
annetussa asetuksessa, uusi 9 kohta, seuraavasti:

1 §
Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tehtävä-

nä on huolehtia maatalousyrittäjien sosiaali-
vakuutusturvasta, ryhmähenkivakuutuksesta,
luopumisetuuksista ja lomituspalveluista sii-
nä laajuudessa kuin seuraavissa laeissa ja
niiden nojalla säädetään tai määrätään:
— — — — — — — — — — — — — —

7) laki maatalousyrittäjien luopumistuesta
(1293/94);

8) laki kasvihuonetuotannon ja omenanvil-
jelyn lopettamistuesta (1297/94); sekä

9) laki maatalousyrittäjän lomituspalveluis-
ta (2/85).

Eläkelaitoksen tehtävänä on lisäksi:
1) antaa viranomaisille lausuntoja ja tehdä

esityksiä 1§:n 1 momentissa tarkoitettujen
lakien mukaista sosiaalivakuutusturvaa, ryh-
mähenkivakuutusta, luopumisetuuksia sekä
lomituspalveluja ja niiden kehittämistä koske-
vissa asioissa;
— — — — — — — — — — — — — —

3) suorittaa 1 §:n 1 momentissa tarkoitet-
tujen lakien mukaista sosiaalivakuutusturvaa,
ryhmähenkivakuutusta, luopumisetuuksia
sekä lomituspalveluja koskevia tutkimuksia
ja niitä koskevia tilastoja.

Eläkelaitoksen on tehtävä 2 momentin 1
kohdassa tarkoitetut esitykset:

1) maatalousyrittäjien työvahinkoturvan,
ryhmähenkivakuutuksen, sairausvakuutuslain
mukaisen omavastuuajan korvaamista koske-
van toimeentuloturvan ja lomituspalvelujen
kehittämiseksi sosiaali- ja terveysministe-
riölle;
— — — — — — — — — — — — — —

10 §
Hallituksen tehtävänä on:
1) päättää eläke- ja työvahinkoturvan, ryh-

mähenkivakuutuksen, sairausvakuutuslain
mukaisen omavastuuajan korvaamista koske-
van toimeentuloturvan sekä luopumisetuuk-
sien järjestämistä, vakuuttamisvelvollisuu-
desta vapauttamista sekä 1 §:n 1 momentin

3812



1—8 kohdassa tarkoitettujen lakien mukaisia
etuuksia ja 9 kohdassa tarkoitetun lain mu-
kaisia toimenpiteitä koskevista asioista;

2) antaa lausuntoja ja tehdä esityksiä 1 §:n
1 momentissa tarkoitettua sosiaaliturvaa,
ryhmähenkivakuutusta, luopumisetuuksia

sekä lomituspalveluja ja niiden kehittämistä
koskevissa asioissa;
— — — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 1996.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Ministeri Terttu Huttu-Juntunen
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Sisäasiainministeriön päätös

N:o 1681

kuntajaon muuttamisesta Enon ja Tuupovaaran kuntien välillä

Annettu Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 1995

Sisäasiainministeriö on kuntajaosta annetun lain (73/77) 14 §:n ja valtioneuvoston oh-
jesäännön (995/43) 11 §:n 8 kohdan nojalla, sellaisena kuin se on 28 päivänä marraskuuta
1994 annetussa asetuksessa (1042/94), päättänyt:

1 §
Enon kunnasta siirretään Tuupovaaran

kuntaan Kuusjärven kylästä kokonaan tila
Koivuranta 1:17.

2 §
Siirto ei aiheuta muutosta kuntien kielelli-

seen jaotukseen.

3 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 1997.

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 1995

Ministeri Jouni Backman

Neuvotteleva virkamies Toivo Pihlajaniemi
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