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1664/2015

Lag
om ändring av lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare (1264/2009) 2 § 5 punkten

och 15 §,
ändras 1, 3—9, 13, 16, 17, 25, 26, 36 och 39 §, av dem 4 § sådan den lyder i lag

1162/2010, samt
fogas till lagen nya 7 a, 35 a, 39 a och 39 b § som följer:

1 § 

Lagens tillämpningsområde och beaktande av Europeiska unionens lagstiftning

Inom ramen för ett anslag som anvisas i statsbudgeten ordnas för pälsdjursuppfödare
med stöd av denna lag avbytarservice för semester avgiftsfritt och för extraledighet mot
en avgift.

Avbytarservice ordnas utifrån pälsdjursuppfödarens val genom att antingen anvisa ho-
nom eller henne en avbytare eller betala ersättning till en serviceproducent för kostnader
som uppstår på grund av avbytarservice som pälsdjursuppfödaren själv skaffar.

Vid verkställigheten av denna lag iakttas dessutom kommissionens förordning (EU) nr
702/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn
och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna
107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (gruppundantagsförord-
ningen för jordbrukssektorn).

3 § 

Villkor för avbytarservice

Avbytarservice ordnas för en pälsdjursuppfödare som har en betydande uppgiftsandel
av de dagliga göromål som hör till skötseln av pälsdjuren. Inom pälsdjursuppfödningen på
pälsfarmen ska det finnas minst sex djurenheter vid tidpunkten för avbytartjänsten.

Villkor för avbytarservice är att
1) pälsdjursuppfödaren har haft i 2 § 2 punkten avsedd försäkring i kraft minst fyra må-

nader utan avbrott, 
2) pälsdjursuppfödaren vid tidpunkten för avbytartjänsten inte får full invalidpension

som beviljats tills vidare enligt en lag som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare
(395/2006) eller rehabiliteringsstöd som motsvarar full invalidpension och som beviljats
enligt en sådan lag,

3) pälsdjursuppfödarens pälsfarm är ett sådant mikroföretag eller litet eller medelstort
företag som avses i gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn, 
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4) pälsdjursuppfödarens pälsfarm inte är ett sådant företag i svårigheter som avses i
gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn samt

5) pälsdjursuppfödarens pälsfarm inte är föremål för ett återbetalningskrav till följd av
ett kommissionsbeslut om att ett stöd är olagligt och oförenligt med den inre marknaden
eller, om pälsfarmen varit föremål för ett återbetalningskrav, att fordran har betalats.

4 § 

Avbytarservicens kvantitet

Maximiantalet semesterdagar och extraledighetstimmar per pälsdjursuppfödare som
kan ordnas under ett kalenderår fastställs genom förordning av social- och hälsovårdsmi-
nisteriet före utgången av det föregående kalenderåret. Maximiantalen fastställs med be-
aktande av det anvisade anslaget för året i fråga.

Under ett kalenderår får en pälsdjursuppfödare använda avbytarservice under högst 90
dagar.

5 § 

Uppgifter som ingår i avbytarservicen

Vid en semesteravbytartjänst utförs de arbeten som hör till den dagliga skötseln av päls-
djuren på pälsfarmen till den del de hör till den semestrande pälsdjursuppfödarens uppgif-
ter.

Vid en extraledighetsavbytartjänst utförs inom ramen för det disponibla antalet timmar
de arbeten som hör till skötseln av pälsdjuren på pälsfarmen och som vid tidpunkten för
avbytartjänsten hör till pälsdjursuppfödarens uppgifter.

6 § 

Avgift för extraledighet

För extraledighet tas en avgift på 6,50 euro per timme ut av användaren.

7 § 

Ersättning för själv ordnad avbytartjänst

Vid avbytartjänst som pälsdjursuppfödaren ordnat själv bestäms maximiantalet timmar
som kan ersättas per semesterdag för pälsdjursuppfödaren enligt antalet djurenheter på
pälsfarmen vid tidpunkten för avbytartjänsten. De tio första djurenheterna ökar totalanta-
let timmar för pälsfarmen med 45 minuter per djurenhet och de därpå följande djurenhet-
erna med 30 minuter per djurenhet. Av det på detta sätt beräknade totalantalet timmar er-
sätts det antal timmar som motsvarar den avbytta pälsdjursuppfödarens uppgiftsandel,
dock högst åtta timmar per semesterdag. Av särskilda skäl kan avvikelse göras från det
maximala antalet timmar.

Ersättningen är högst 22,50 euro per timme. Ersättning betalas inte för mervärdesskat-
tens andel. 

Om det timpris som pälsdjursuppfödaren och avbytarserviceproducenten kommit över-
ens om är lägre än den ersättning som nämns i 2 mom., ska det pris som pälsdjursuppfö-
daren och serviceproducenten kommit överens om betalas i ersättning. Priset kan endast
utgöras av sådan ersättning för arbete som avses i 25 § i lagen om förskottsuppbörd
(1118/1996). 

Ersättningen betalas till avbytarserviceproducenten.
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7 a § 

Avbytare som pälsdjursuppfödaren själv skaffat

Kostnaderna för avbytartjänst som pälsdjursuppfödaren ordnat själv kan ersättas endast
om pälsdjursuppfödaren har skaffat avbytarservicen från en serviceproducent som är in-
förd i förskottsuppbördsregistret. På anskaffningen tillämpas inte lagen om offentlig upp-
handling (348/2007).

Kostnaderna ersätts inte, om 
1) pälsdjursuppfödaren eller hans eller hennes familjemedlem eller en annan företagare

på pälsfarmen eller hans eller hennes familjemedlem direkt eller indirekt har producerat
servicen eller

2) avbytaren har varit pälsdjursuppfödaren, hans eller hennes familjemedlem, en annan
företagare på pälsfarmen eller hans eller hennes familjemedlem. 

Som en sådan familjemedlem som avses i 2 mom. betraktas maken eller sambon till
pälsdjursuppfödaren eller en annan företagare på pälsfarmen samt en person som lever i
samma hushåll som pälsdjursuppfödaren eller en annan företagare på pälsfarmen och som
är släkt med pälsdjursuppfödaren eller företagaren eller dennes make eller sambo i rakt
uppåtstigande eller nedåtstigande led.

8 § 

Ersättande av service som lämnats utan grund och återbetalning av ersättning som 
betalats utan grund

Om avbytarservice har getts utan grund eller om ersättning för själv ordnad avbytar-
tjänst har betalats utan grund är den som fått servicen skyldig att ersätta de kostnader som
detta orsakat den lokala enheten. Vid en avbytartjänst som den lokala enheten ordnat anses
den kostnad som orsakats den lokala enheten vara 33 euro per avbytartimme minskat med
den avgift som tagits ut för servicen av den som fått servicen.

Återkravet får efterges helt eller delvis om detta anses skäligt och den ogrundade för-
månen inte berott på svikligt förfarande från servicemottagarens eller dennes företrädares
sida. Den lokala enheten kan avstå från återkrav även då det belopp som ska återkrävas är
litet. 

Återkrav samt indrivning av ränta ska dock ske till fullt belopp, om återkravet beror på
att den service som lämnats eller den ersättning som betalats inte har motsvarat de regler
för statligt stöd till jord- och skogsbruket som ligger till grund för godkännandet av avby-
tarsystemet och om Europeiska unionens lagstiftning kräver det. 

Beslut om återkrav ska fattas inom fem år från den dag den ogrundade avbytarservicen
lämnades eller den ogrundade ersättningen betalades, om inte något annat följer av Euro-
peiska unionens lagstiftning.

9 §

Dröjsmålsränta och verkställighet av betalningsskyldighet

Om den avgift som avses i 6 § inte har betalats senast på förfallodagen, får dröjsmåls-
ränta tas ut från förfallodagen på de grunder som föreskrivs i 4 a § 1 mom. i räntelagen
(633/1982). Om den ersättning som avses i 8 § inte har betalats senast på förfallodagen,
får dröjsmålsränta tas ut från förfallodagen på de grunder som föreskrivs i 4 § 1 mom. i
räntelagen. Den förfallodag som är grund för betalningen av dröjsmålsränta kan infalla ti-
digast två veckor efter den dag beslutet om avgiften eller återkravet har meddelats.

Avgifterna och ersättningarna enligt 1 mom. jämte dröjsmålsränta är direkt utsökbara.
Bestämmelser om indrivning av dem finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter
(706/2007).
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13 § 

Ansökan om avbytarservice

Avbytarservice söks hos den lokala enhet inom vars verksamhetsområde pälsdjursupp-
födaren i huvudsak bedriver pälsdjursuppfödning. Ansökan ska göras skriftligt pälsfarm-
svis före utgången av oktober det kalenderår som föregår det år under vilket avbytarservi-
cen tas emot. Den lokala enheten ska också pröva ansökningar som inlämnats sedan fristen
gått ut om dröjsmålet berott på vägande skäl och de arbeten som hör till den sökta avby-
tarservicen ännu inte har påbörjats.

I ansökan ska det uppges om avbytartjänsterna på pälsfarmen ordnas själv eller om den
lokala enhetens avbytarservice anlitas. Valet är pälsfarmsspecifikt.

Av ansökan och bilagorna till den ska framgå de uppgifter som behövs för att bevilja
avbytarservice.

16 § 

Tidpunkten för avbytartjänst som den lokala enheten ordnar

Pälsdjursuppfödare som anlitar avbytarservice som en lokal enhet ordnar ska pälsfarm-
svis lämna ett skriftligt förslag om tidpunkterna för semestern genom en sådan ansökan
som avses i 13 §. Förslag som gäller tidpunkten för extraledighet ska lämnas till den lokala
enheten i ett så tidigt skede som möjligt. 

Om den lokala enheten inte kan ordna avbytartjänsten vid den tidpunkt pälsdjursuppfö-
daren föreslår ska enheten ge honom eller henne möjlighet att föreslå en ny tidpunkt. Den
lokala enheten ska fastställa tidpunkten för avbytartjänsten och meddela pälsdjursuppfö-
daren om den i ett så tidigt skede som möjligt. Tidpunkten för en semester ska meddelas
senast en månad innan semestern börjar, om inte pälsdjursuppfödaren samtycker till en
kortare anmälningstid.

Om pälsdjursuppfödaren på grund av sjukdom eller annan godtagbar orsak inte kunnat
hålla sin semester vid den tidpunkt som den lokala enheten fastställt, kan semestern helt
eller delvis framskjutas till en senare tidpunkt under samma år. En semester kan även
framskjutas att hållas före utgången av april året därpå om detta är möjligt inom ramen för
det anslag som anvisats i statsbudgeten för det föregående året. Uppfödaren ska göra en
skriftlig framställan om överföring av semester till den lokala enheten före utgången av
det år under vilket semestern inte kunde hållas.

17 § 

Ansökan om och utbetalning av ersättning för själv ordnad avbytartjänst

Pälsdjursuppfödaren ska ansöka skriftligt om ersättning för själv ordnad avbytartjänst
hos den lokala enheten före utgången av den kalendermånad som följer efter tidpunkten
för avbytartjänsten. Ersättning kan beviljas även om ansökan inte lämnats in inom före-
skriven tid om det vore oskäligt att vägra ersättning på grund av att ansökan lämnats in för
sent.

Av ansökan och dess bilagor ska framgå
1) de avbytta dagarna och det avbytta antalet timmar respektive dag,
2) om det är fråga om avbytartjänst för semester eller extraledighet,
3) serviceproducenten, 
4) avbytarens namn och bekräftelse på att de villkor för ersättning av kostnaderna som

föreskrivs i 7 a § är uppfyllda, 
5) vilka uppgifter avbytaren utfört,
6) det överenskomna timpriset för ordnande av avbytartjänsten, 
7) antalet djur vid tidpunkten för avbytartjänsten, 
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8) övriga uppgifter som behövs för betalning av ersättningen.
Till ansökan ska fogas serviceproducentens bekräftelse på att de uppgifter som avses i

2 mom. 1—6 punkten är riktiga.
Den lokala enheten ska betala ersättningen till ett av serviceproducenten angivet konto

hos en bank i någon av Europeiska unionens medlemsstater. 

25 § 

Kostnader för avbytarservice som berättigar till ersättning av staten 

De kostnader som avbytarservicen enligt denna lag orsakar och som med avseende på
en ändamålsenlig skötsel av verksamheten kan anses nödvändiga betalas årligen av statens
medel till LPA inom ramen för det anslag som anvisas i statsbudgeten och minskade med
de avgifter som tas ut för extraledighet och andra inkomster som hänför sig till en lokal
enhets uppgifter enligt denna lag.

Såsom kostnader enligt 1 mom. ersätts
1) kostnaderna för avlöning av och övriga förmåner till de avbytare som är anställda

hos den lokala enheten till högst det belopp som gällande kollektivavtal för avbytare och
andra för arbetsgivaren förpliktande avtal förutsätter,

2) ersättningar för själv ordnade avbytartjänster,
3) kostnaderna för avbytartjänster som den lokala enheten köpt till högst det belopp

som motsvarande utgifter för avlöning av och andra förmåner till avbytare som är anställ-
da hos den lokala enheten ger upphov till och som ersätts enligt 1 punkten,

4) kostnaderna för kompletterande fackutbildning för avbytare som är anställda hos
den lokala enheten,

5) skadestånd som anknyter till skötsel av uppgifter enligt denna lag, när de inte är för-
valtningsuppgifter, och som den lokala enheten ådömts betala enligt domstols beslut eller
som den lokala enheten frivilligt betalat på grund av att dess skadeståndsskyldighet är up-
penbar, och

6) andra nödvändiga kostnader som orsakas av ordnande av service enligt denna lag.

26 § 

Grunderna för ersättning som betalas till kommuner som ingått uppdragsavtal

LPA sörjer för att kostnaderna enligt 25 § ersätts till en kommun som har ingått upp-
dragsavtal. Kostnaderna för kompletterande fackutbildning för avbytare som är anställda
hos den lokala enheten ersätts om det är fråga om kompletterande utbildning som LPA har
godkänt.

LPA ska på kommunens begäran på förhand avgöra om kostnaderna ska anses nödvän-
diga och om ersättning av staten därmed ska betalas för dem inom ramen för det anslag
som anvisas i statsbudgeten. Beslutet binder LPA då denna i sinom tid behandlar ett ären-
de som gäller ersättning av staten.

7 kap.

Särskilda bestämmelser

35 a § 

Avbytarserviceproducentens anmälningsskyldighet

Avbytarserviceproducenten ska meddela den lokala enheten sådana uppgifter om avby-
tarservicen, avbytaren och sin näringsverksamhet som kan inverka på erhållandet av er-
sättning för själv ordnad avbytartjänst eller på ersättningsbeloppet. 
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Avbytarserviceproducenten ska också meddela LPA de uppgifter som avses i 1 mom.
när LPA behandlar ett ärende på grund av begäran om omprövning.

36 § 

Sekretess och utlämnande av uppgifter

Trots vad som föreskrivs i 14 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999) beslutar den lokala enheten om utlämnande av uppgifter ur en handling som
den förfogar över och som hänför sig till avbytarservice enligt denna lag.

Utöver det som bestäms i 24 § 1 mom. 20 punkten i lagen om offentlighet i myndighe-
ternas verksamhet är också sådana handlingar och uppgifter i dem sekretessbelagda som
hänför sig till verkställigheten av denna lag och som gäller en pälsdjursuppfödares ekono-
miska ställning. 

Trots vad som bestäms någon annanstans i lag, gäller sekretessen dock inte handlingar
och uppgifter i dem som hänför sig till verkställigheten av denna lag, om de ska offentlig-
göras med stöd av gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn. 

39 § 

Justering av belopp med lönekoefficient

De belopp som anges i denna lag justeras årligen vid ingången av januari med den lö-
nekoefficient som avses i 96 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare (395/2006). De
belopp som anges i denna lag motsvarar nivån för lönekoefficienten för 2016.

39 a § 

Bevarande av handlingar

Handlingar som gäller beviljande och ordnande av samt ersättning för avbytarservice
ska bevaras den tid som anges i gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn, om
inte arkivverket har bestämt att handlingarna ska bevaras varaktigt.

39 b § 

Avbrytande av ordnandet av avbytarservice

Ordnandet av avbytarservice kan avbrytas om det inte finns medel för att ordna servicen
eller Europeiska unionens lagstiftning kräver detta. Bestämmelser om avbrytande utfärdas
vid behov genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

Om ersättningarna för avbytarservice som ordnats innan avbrottet börjar gälla inte kan
betalas till fullt belopp på grund av brist på medel, kan de betalas det följande året av det
anslag som anvisats för kostnaderna för avbytarservice för pälsdjursuppfödare i statsbud-
geten för det året. 

Av det anslag som avses i 2 mom. kan den lokala enheten betalas ersättning även för
sådana kostnader enligt 25 § 2 mom. 1 och 6 punkten 

1) som har orsakats under den tid avbrottet varat,
2) som inte hade kunnat undvikas, och 
3) som på grund av brist på medel inte har kunnat ersättas till fullt belopp av anslaget

för det år då avbrottet skedde. 
————

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 
Trots vad som föreskrivs i denna lag tillämpas på avbytartjänst som en pälsdjursuppfö-

dare ordnat själv före lagens ikraftträdande de bestämmelser som gällde vid ikraftträdan-
det.
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Lagens 8 § tillämpas också i de fall där grunden för återkrav eller återbetalning av stat-
lig ersättning som fåtts utan grund har uppkommit före lagens ikraftträdande. 

Trots vad som föreskrivs i 25 § 2 mom. tillämpas på kostnader som orsakats av avby-
tarservice som genomförts före denna lags ikraftträdande de bestämmelser som gällde vid
ikraftträdandet.

Trots vad som föreskrivs i 13 § 1 mom. om ansökningstiden för avbytarservice ska an-
sökan om avbytarservice som ordnas 2016 göras senast den 15 januari 2016.

Helsingfors den 30 december 2015

Republikens President

 Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä
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