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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjän 
vuosiloman ja sijaisavun järjestämisestä annetun lain sekä pien
yrittäjän vuosilomarahasta annetun lain 12 § :n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tavoitteena on erityisesti parantaa 
maatilojen emäntien sijaisavun saantia synnytyk
sen ja äitiysloman yhteydessä. Maatalousyrittä
jällä olisi esityksen mukaan oikeus neljän kuu
kauden pituiseen sijaisapuun siten, että kuu
kausi tästä ajasta kohdistuisi ennen laskettua 
synnytysajankohtaa ja kolme kuukautta jälkeen 
sen. Esityksellä on lisäksi tarkoitus muutoinkin 
tehostaa sijaisavun järjestämistä. 

Lomalautakunnan sihteereiden paikkaamises
ta aiheutuviin henkilös,tömenoihin ja lomatoi
minnan hallinnon muihin käyttökustannuksiin 
suoritettaisiin kunnalle valtionosuutta kuntien 

kantokykyluokan perusteella •sosiaali- ja ter
veydenhuollon suunniHelusta ja valtionosuu
desta annetun Iain valtionosuus8's•teikon mu
kaisesti. Nykyisin nämä kustannukset korvataan 
vrution tulo- ja menoarvios·sa tarkoitukseen 
osoitettujen varojen rajoissa. Samalla ehdote
taan maatalouslomalakiin otettavaksi säännök
set lomalautakunnan sihteerin virkojen perus
tamisesta ja kelpoisuusehdoista. 

Ehdotetut lainmuutokset on tarkotteHu tule
maan voimaan vuoden 1984 alusta. 

Esitys liittyy vuoden 1984 valtion tulo- ja 
menoarvioesitykseen. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja 
muutoksen syyt 

1.1. Maatalouslomalaki 

Maatalousyrittäjän vuosiloman ja SIJaisavun 
järjestämisestä annetun lain (102/78), jäljem
pänä maatalouslomalaki, 5 § :n mukaan sijais
aputoiminnalla tarkoitetaan maatalouslomitta
jan järjestämistä maatalousyrittäjälle siksi ajak
si, kun hän on lain 2 §:ssä tarkoitetulla ta
valla tilapäisesti estynyt hoitamasta yritystään. 
Maatalouslomalain 2 §:ssä on määritelty sijais
avun saantiperusteet ja soveltamispiiri. Tämän 
mukaan sijaisavun piiriin kuuluvat kaikki maa
talousyrittäjät, jotka saavat pääasiallisen toi
meentulonsa maataloudesta ja joilla sairauden, 
tapaturman, synnytyksen tai muun niihin ver-
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rettavan tilapäisen syyn vuoksi ei ole mahdol
lisuutta huolehtia yritykseen kuuluvista välttä
mättämistä tehtävistä ilman laissa säädettyä si
jaisapua. 

Sijai:savun kestoaikaa koskevat säännökset si
sältyvät maatalouslomalain 7 a §: ään. Tämän 
lainkohdan mukaan maatalousyrittäjällä on oi
keus saada lomittaja sijaisapua varten loma
lautakunnan määräämäksi ajaksi yhdellä kertaa 
enintään kuitenkin kolmeksi työpäiväksi. Sai
rauden, tapaturman tai synnytyksen johdosta si
jaisapua voidaan saman lainkohdan mukaan an
taa pidempäänkin, enintään kuitenkin siksi ajak. 
si, jonka lääkärintodistukseHa osoitettu määräai
kainen työkyvyttömyys kestää. 

Sijaisavusta peritään muilta kuin vähävarai
silta yrittäjiltä sosiaali- ja terveysministeriön 
vahvistamien perusteiden mukainen kohtuulli-
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nen korvaus. Sijaisavun maksuperusteet ovat 
käytännössä tällä hetkellä pääosin yhdenmu
kaistettu kodinhoitoavusta pedttävän maksu
järjestelmän kanssa. 

Maatalouslomalain 7 a § :n soveltamisesta 
saatujen kokemusten mukaan sija~savun keston 
rajoittaminen edellä mainitulla tavaUa on •ai
heuttanut tulkintavaikeuksia erityisesti synny
tystapauksi's·sa. Äärimmäises·sä tapauksessa si
jaisavun hakija ei ole saattoout saada . työky
vyttömyystodistusta raskauden tai synnytyksen 
perusteella. Tä·stä syystä sijaisavun kesto on 
voinut jäädä vain kolmen päivän pituis:eksi. 
Lääkintöhallituksen vuonna 1981 muun muas
sa terveyskeskuksille ja lääkäreille antaman suo
siotuksen mukaan voidaan synnytyks.een >liitty
vänä työkyvyttömyysaikana pitää 30 päivää 
ennen laskettua synnytysmaa. ja noin 6 viik
koa 'synnytyhen jä1keen. 

Voimassa olevan lain mukaan sijaisavun pi
tuus määräytyy kokonaan lääkärin kirjoittaman 
määräaikaisen työkyvyttömyystodistuksen perus
teella, mikäli sijaisavun tarve sairauden, tapa
turman tai synnytyksen johdosta jatkuu yli kol
men päivän ajan. Edellä mainitun synnytyksiin 
kohdistuvien epäkohtien lisäksi nykyisen sijais
apukäytännön on katsottu aiheuttavan myös toi
minnan hallinnointiin epätarkoituksenmukai
suutta. Tästä on ollut haitallisia seurauksia sekä 
sijaisapua tarvitsevien että sitä järjestävien koh
dalla. Sijaisavun tarvitsijoille nykyinen käytäntö 
on merkinnyt lääkärissä käyntien määrän lisään
tymistä lyhyissäkin sairaustapauksissa. Varsin
kin haja-asutusalueella pelkästään sijaisapua var
ten tarvittavien lääkärintodistusten hankkimi
sesta aiheutuneet kustannukset matkoineen ovat 
köhonneet kohtuuttoman suuriksi. Sijaisaputoi
mintaa järjestävien kuntien kannalta nykyinen 
tilanne on merkinnyt lomalautakuntien kokous
ten määrän lisääntymistä ja siten hallintokus
,tannusten nousua. Maatalouslomittajien pitkä
jänteinen työllistäminen on niinikään hankaloi
tunut ja nykytilanne on lisännyt lomittajien 
työhönsijoittamiseen ja työvuorojen järjestelyyn 

. liittyviä hallinnollisia toimenpiteitä. 
Hinnoitteluvuotta 1983/84 koskevan maa

taloustuloratkaisun yhteydessä sov1tt11n, että 
maatalousyrittäjän vuosilomau ja sijaisavun jär
jestämisestä annetun lain 7 a § muutetaan seu
raavaan muotoon: 

"Maatalousyrittäjällä on oikeus saada lomit
taja sijaisapua varten sairauden, tapaturman tai 

·muun niihin verrattavan tilapäisen syyn vuok
si ajaksi, jonka lääkärintodistuksella osoitettu 

määräaikainen työkyvyttömyys taikka muutoin 
luotettavasti osoitettu sijaisavun tarve kestää. 

Naispuolisella maatalousyrittäjällä on kuiten
kin oikeus saada sijaisapua synnytyksen vuok
si ajaksi, johon sisältyy 120 päivää, joka alkaa 
30 päivää ennen laskettua synnytysaikaa". 

Maatalouslomalain 13 § :n mukaan kun
nassa on oltava tässä laissa tarkoitetctujen teh
täv1en hoitamista varten loma:lautakunta. Jos 
kunnassa on vain vähäinen määrä lomaan oi
keutettuja maatalousydttäjiä, maata:lous1oma
lain mukaisista tehtävi:stä voi huolehtia kunnan 
muu lautakunta tai kunnanhahlitus. Maatalous
lomalaissa ei ole velvohettu kuntia perusta
maan lomalautakunnan sihteerin tai muita lau
takunnan apuna tarvittavan hallintohenkilöstön 
virkoja. Sosiaali- ja terveysmin1s·teriö on vah
vistanut perusteet vuosiloma- ja sijaisaputoi
minnan hallintohenkilökunnan oenimmäismää
rälle shen; että se yksittäisessä kunnassa voi 
kunnalle osoitettujen määrärahojen rajois:s:a oJ
la enintään yksi päätoiminen henkilö. 

Maatalouslomalain täytäntöönpa:notehtäviä 
varten lomalautakunnan apuna tarvittavan hal
lintohenkilöstön riittämättömyys ja virkojen 
puuttuminen on vaikeuttanut vuosiloma- ja si
jaisaputoiminnan tarkoituksenmukais~ta kehittä
m~stä. Tämän johdosta ehdotetaan maatalous
lomalakiin lisättäväksi uusi 13 a §, jdka. sisäl
tätsi säännökset lomalautakunnan sruteerin vi
flli!l perus•t:amisesta. MaatalousJ.omalain 36 § :n 
mukaan lomalautakunnan ·sihteerille voidaan 
johtosäännöllä si'irtää lomalautakunnalle kuu
luvia tehtäviä. Tehtäv1en ja päätösvallan siirto 
edellyttää, :että lomalautakunnan !Sihteeri on 
virkasuhteessa. 

Lomalautakunnan :sihteerin viran kelpoisuus
ehdoista ei nykyisin ole säädetty. Tämän seu
rauksena sihteerien koulutustaso on epäyhte
näinen eikä useinkaan vastaa tehtävien asetta
m~a vaatimuksia. Tämän johdosta ehdotetaan 
maatalousleimalain 13 a § :ssä säädettäväksi 
myös, että lomalautakunnan sihteerin viran 
kelpoisuusehdoista säädetään .asetuksella. .Maa
talouslomittajien kelpoisuusehtojen osalta vas
taava säännös on nykyisin maatalouslomalain 
17 §:n 3 momentissa. 

Maatalouslomalain 22 § :n mukaan 1ain täy
täntöönpanos·ta kunnalle aiheutuvat hallintome
not korvataan kunnalle va'ltion tuio- ja meno
arviossa tarkoitukseen ()SI()itettujen varojen ra
joi:ssa. Maatalouslomalain täytäntöönpanosta ai
heutuvat muut käyttökustannukset, kuten esi
merkiksi maatalou:slomhtajien palkkausmenot, 
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korvå:taan kuMiHe kokonaan valtion varoista. 
Hallintomenoj·en osuus vuosiloma- ja si•jaisapu
toiminnan kokona1smeno1sta on noin kolme 
prosenttia. 

Nykyinen valtion tulo- ja menoarvion ra
joissa tapahtuva hallintomenojen 'korvaaminen 
on osaltaan vaikuttanut siihen, ettei lomi,tus
palvelujen hallintoa o1e kunnis·sa kehitetty tar
koituksenmuka~sella tavalLa. Tämä on vaikutta
nut hai:tallises·ti myös lom~tuspaivelujen saata
vuuteen. 

Maatalouslomalain 24 §:n 1 ja 2 momentin 
mukaan sosiaalihallitus päättää lain täytäntöön
panosta kunnalle aiheutuvi'.l hallintomenoja var
ten varattujen määräraho·jen jakamisest'a lää
nei•ttäin ja lään1nhaJlitus huolehtii näiden mää
rärahojen myöntämisestä kuntien käyttöön. So
siaali- ja terveysminrsteriö vahvistaa määrära
hojen jakamisessa ja myöntämisessä noudatet
tavat perusteet. Maatalouslomalain 22 § :n 
muuttamisesta edellä ehdotetulla ·tawHa joh
tuu, että 24 § :n 1 ja 2 momentin säännökset 
käyvä:t tarpeettomiksi, m~nkä vuoksi pykälää 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että siihen jää 
vain nykyinen 3 momentin säännös kuntien 
ja kuntainliittojen valtionosuuksi•sta ja -avustuk
sista annetun lrun ·sovdtam±sesta ja valtion
osuusvimnomaises,ta. 

1.2. Pienyrittäjätomalaki 

Pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain 
( 408/77), jäljempänä pienyrittäjälomalaki, 9 
§:n mukaan kunnassa huolehtii tässä laissa 
tarkoitetuista tehtävistä maatalousyrittäjän vuo
siloman ja sijaisavun järjestämisestä annetun 
lain 13 §: ssä mainittu lomalautakunta tai sitä 
vastaava muu kunnallinen toimielin. Ensinmai
nitun lain 12 §:n mukaan valtio suorittaa kun
nalle tämän lain mukaan maksetut vuosiloma
rahat ja lain täytäntöönpanosta muutoin aiheu
tuvat tarpeelliset käyttökustannukset. Yhden
mukaisesti edellä ehdotetun maatalouslomalain 
22 § :n muuttamisen kanssa ehdotetaan myös 
pienyrittäjälomalain 12 §: ää muutettavaksi si
ten, että tämän lain täytäntöönpanosta aiheutu
viin hallintomenoihin suoritetaan kunnalle val
tionosuus lomalautakunnan sihteerin paikkaami
sesta aiheutuviin henkilöstömenoihin ja muihin 
käyttökustannuksiin kunnan kantokykyluokan 
perusteella sosiaali- ja terveydenhuollon suun
nittelusta ja valtionosuudesta annetun lain val
tionosuusasteikon mukaisesti. 

2. E s i t y k s e n t a 1 o u d e 11 i s e t v a i . 
kutukset 

Sijaisaputoimintaa koskevien tilastojen mu
kaan sijaisapua on synnytyksen johdosta annet
tu vuosittain noin 1 500 maatalousyrittäjälle. 
Sijaisavun enimmäiskestoaika on edellä maini
tun lääkintöhallituksen suosituksen perusteella· 
72 päivää. Sijaisapulomituksen päiväkustannus
ten ollessa tällä hetkellä 194 markkaa, voi
daan enimmäiskustannuksiksi ilman sijaisavus
ta perittäviä maksuja arvioida yhteensä noin 
35 miljoonaa markkaa. Sijaisavusta perittä
vien maksujen kertymän ollessa arviolta noin 
5 prosenttia, muodostuu esityksen kustannuk
siksi tältä osin vuodessa noin 33 miljoonaa 
markkaa. Tämän hetkiseen tilanteeseen ver
rattavat lisäkustannukset ovat enimmillään noin 
12 miljoonaa markkaa. Ilmeistä kuitenkin on, 
että maatalouslomittajien vähyys sekä yrittä
jältä perittävät maksut rajoittavat sijaisavun 
käyttöä edelleenkin myös synnytystapauksissa. 
Tähän perustuen voidaan esityksestä tältä osin 
aiheutuvien todellisten lisäkustannusten arvioi
da alentuvan yhdellä kolmasosalla ja muodos
tuvan siten noin 8 miljoonaksi markaksi vuo
dessa. 

Maatalouslomalain 27 §:n perusteella sijais
aputoimintaan käytettävien määrärahojen vuo
sittaisesta lisäyksestä neljännes luetaan maata
louden saamaksi tueksi ellei maataloustuloneu
votteluissa toisin sovita. 

Lomituspalvelujen hallinnon osalta esityksen 
toteuttaminen merkitsisi, että lomalautakun
nan sihteerin päävirka tulisi perustaa noin 160 
kuntaan. Uusia virkoja näistä olisi noin 50. 
Niistä noin 30 on sellaista, joissa nykyinen 
päätoimi muutettaisiin viraksi ja noin 20 pää
viraksi muuttuvaa osa-aikaista virkaa tai toin- · 
ta. Sivu- tai yhdistelmävirka tulisi niihin noin 
210 kuntaan, joissa sihteerin tehtävät on nyt 
liitetty kunnan muuhun virkaan tai toimeen 
tai niitä hoidetaan sivutoimisesti. Lomalauta
kunnan sihteerin tehtävä liitettäisiin kunnan· 
muuhun virkaan noin 75 kunnassa. 

Vuodelta 1981 tehtyjen tilitysten mukaan 
lomalautakuntien hallintohenkilöstön paikkaami-
sesta aiheutuneet kirjanpidonmukaiset menot 
olivat noin 10,1 miljoonaa markkaa ja hallinto
kustannukset noin 6 miljoonaa markkaa. Näistä 
korvattiin valtion tulo- ja menoarvioon otetuil
la varoilla lähes 74 prosenttia. 

Päätoimisia sihteereitä oli lokakuussa 1981 
kunnissa yhteensä 117 ja nykyisin arviolta noin ; 
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140. Kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen 
mukaan lomalautakunnan sihteerin palkkaus 
määräytyy Y 15-Y 19 palkkausluokkien mu
kaan. Valtion vuoden 1983 tulo- ja menoarvios
sa oli lomituspalvelujen hallintoon varattu 15 
miljoonaa markkaa, josta henkilöstömenojen 
osuus on 11,5 miljoonaa ja hallinnon muiden 
käyttökustannusten osuus 3,5 miljoonaa mark
kaa. Määrärahalla voidaan kattaa noin 60-70 
prosenttia kuntien kirjanpidonmukaisista hal
lintomenoista. 

Esityksen aiheuttaman pää-, sivu- ja yhdistel
mävirkojen lisäyksien aiheuttaman kustannusta
son nousun vuoden 1983 tasosta voidaan ar
vioida olevan noin 1,3 miljoonaa markkaa. Kun 
ehdotettu valtionosuusasteikko on 32-65 pro
senttia, jota on vuoden 1984 tulo- ja meno
arvioesitykseen liittyen ehdotettu alennettavak
si yhdellä prosenttiyksiköllä, voidaan esityk
sen aiheuttamasta menojen lisäyksestä arvioida 
valtionosuuden olevan noin 58 prosenttia eli 
noin 7 60 000 markkaa. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Maatalouslomalaki 

7 a §. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi 
sairauden, tapaturman tai muuhun niihin ver
rattavan tilapäisen syyn johdosta annettavan 
sijaisavun osalta. Sijaisapua voitaisiin ehdotuk
sen mukaan näissä tapauksissa aina antaa lää
kärintodistuksen tai muun luotettavan selvityk
sen perusteella. Esimerkiksi kertausharjoituk
siin osallistumisesta tulee lomalautakunnalle 
esittää asianomaisen sotilaspiirin määräyskirje. 
Lääkärintodistusta ei lomalautakunnan harkin
mm mukaan kuitenkaan vaadittaisi seitsemältä 
ensimmäiseltä sairauspäivältä. 

Hinnoitteluvuotta 1983/84 koskevan maa
taloustuloratkaisun mukaisesti naispuoliselle 
maatalousyrittäjälle ehdotetaan synnytyksen 
vuoksi oikeutta sijaisapuun 12C päivän ajalta. 
Sijaisavun saannin alkamisajankohdaksi ehdo
tetaan 30 päivää ennen laskettua synnytysai
kaa. Sairausvakuutuslain (364/63) 23 §:n mu
kaan äitiysrahaa suoritetaan tällä hetkellä 2'58 
arkipäivältä, siten että 24 arkipäivää kohdis
tuu laskettua synnytysaikaa välittömästi edel
täneeseen ja 234 arkipäivää sitä välittömästi 
seuraavaan aikaan. Koska arkipäivä käsite saat
taa maatalousyrittäjien sijaisaputoiminnan luon
teen huomioon ottaen tuottaa sekaannusta, ei 
sitä tulisi tässä yhteydessä käyttää, vaan aika
määrä ehdotetaan laskettavaksi pelkästään päi
vinä. 

13 a §. Pykälässä on lähdetty siitä, että 
lomalautakunnan sihteerin tehtäviä hoitavan 
henkilön tulisi aina olla virkasuhteessa kun-

taan. Virka voisi olla päävirka, sivuvirka tai 
yhdistetty kunnan muuhun virkaan. Kunnilla 
voisi olla myös yhteinen lomalautakunnan sih
teeri. Jos lomalautakunnan tehtävien määrä 
on vähäinen, voitaisiin sihteerin tehtävät vir
kaa perustamatta liittää kunnan jonkun muun 
viranhaltijan tehtäviin. Koska hallintohenkilös
tön tarve eri kunnissa vaihtelee suuresti, oli
si ehdotetun säännöksen soveltamista varten 
määriteltävä tarkemmin sihteerin virkojen pe
rustamisen edellytykset. Kun sosiaali- ja ter
veysministeriö on nykyisin vahvistanut perus
teet hallintohenkilöstön enimmäismäärälle, eh
dotetaan, että ministeriön tehtäväksi säädettäi
siin myös edellä tarkoitettujen tarkempien pe
rusteiden vahvistaminen. 

Perusteena pää-, sivu- tai yhdistelmäviran 
perustamiselle olisi hallintotyön määrä ja toi
minnan laajuus. Parhaiten näitä kuvaa vuo
sittain käsiteltävien maatalousyrittäjien vuosi
loma-, sijaisapu ja pienyrittäjien vuosilomara
hahakemusten määrä. 

Vuoden 1982 lokakuun lopulla arvioitiin 
kuntia, joissa on yli 450 hakemusta, olevan 
noin 160. Kuntia, joissa oli tätä vähemmän 
hakemuksia, oli 285. Niistä olisi noin 75 kun
taa sellaisia, joissa käsiteltävien hakemusten 
määrä oli alle 100 hakemusta. 

Pykälän viimeisen momentin mukaan myös 
lomalautakunnan sihteerin viran kelpoisuuseh
doista säädettäisiin asetuksella. 

22 §. Pykälän rakennetta ehdotetaan sel
vennettäväksi siten, että 1 momentissa säädet
täisiin vain valtion korvauksesta lomittajapal
veluista aiheutuviin kustannuksiin ja pykälään 
ehdotettavassa uudessa 2 momentissa valtion-
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osuudesta lain täytäntöönpanosta aiheutuviin 
hallintomenoihin. Pykälän 2 momentin mukaan 
lom~lautakunnan sihteerin paikkaamisesta ai
heutuviin henkilöstömenoihin ja muihin hal
linnon käyttökustannuksiin suoritettaisiin val
tionosuutta kuntien kantokykyluokan perusteel
la sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta 
ja valtionosuudesta annetun lain (677 /82) val
tionosuusasteikon mukaisesti. 

Pykälän 3 momentin mukaan valtionosuutta 
V'oidaan suorittaa uusien virkojen perustami
sesta aiheutuviin lisäkustannuksiin valtion tulo
ja menoarviossa päätetyiS>Sä rajoi:ssa. Sosiaali
ja terveysministeriön ,tarkoituik&ena on ottaa 
huomioon vahvi~taessaan lomalautakunnan sih
teerin virkojen yleisiä perusteita valtiontalou
den ja kunnallistalouden taloudelliset mahdol
lisuudet lomittajapalvelujen hallinnon tehosta
miseen. 

24 §. Pykälästä poistettaisiin tarpeettomi
na 1 ja 2 momentit sekä selkiinnytettäisiin 3 
momentin sisältöä. 

1.2. Pienyrittäjälomalaki 

12 §. Yhdenmukaisesti edellä ehdotetun 
maatalouslomalain 22 §:n muuttamisen kanssa 

1. 

ehdotetaan myös pienyrittäjälomalain 12 §: ää 
muutettavaksi siten, että tämän lain täytän
töönpanosta aiheutuviin hallintomenoihin suo
ritetaan kunnalle valtionosuus lomalautakunnan 
sihteerin paikkaamisesta aiheutuviin henkilöstö
menoihin sekä muihin käyttökustannuksiin 
kunnan kantokykyluokan perusteella sosiaali
ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtion
osuudesta annetun lain valtionosuusasteikon 
mukaisesti. 

2. Voimaan t u 1 o 

Lait ehdotetaan saarettavaksi voimaan 1 päi
vänä tammikuuta 1984. 

Lomalautakuntien sihteereinä toimivien hen
kilöiden aseman turvaamiseksi ehdotetaan, että 
lain voimaan tullessa lomalautakunnan sihteerin 
virassa tai sitä vastaavassa työsopimussuhtees
sa oleva henkilö on edelleen kelpoinen siihen 
virkaan ja myös sita vastaavaan muuhun loma
lautakunnan sihteerin virkaan. 

Edellä esitetyn perusteelLa annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdotuk
set: 

Laki 
maatalousyrittäjän vuosiloman ja sijaisavun järjestämisestä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maatalousyrittäjän vuosiloman ja sijaisavun järjestämisestä 3 päivänä helmikuuta 

1978 annetun lain ( 102/78) 7 a §, 22 §:n 1 momentti ja 24 §, sellaisina kuin ne ovat 
23 päivänä tammikuuta 1981 annetussa laissa ( 64/81 ) , sekä 

lisätään lakiin uusi 13 a § sekä 22 §:ään uusi 2 ja 3 momentti, jolloin nykyiset 2 ja 3 
momentlti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, seuraavasti: 

7 a § 
Maatalousyrittäjällä on oikeus saada lomittaja 

sijaisapua varten sairauden, tapaturman tai 
muun niihin verrattavan tilapäisen syyn vuoksi 
ajaksi, jonka lääkärintodistuksella osoitettu 
määräaikainen työkyvyttömyys taikka muutoin 
luotettavasti osoitettu sijaisavun tarve kestää. 
Ilman lääkärintodistusta sijaisapua voidaan an-

taa sairauden ja tapaturman johdosta lomalau
takunnan määräämäksi ajaksi, enintään kui
tenkin seitsemäksi päiväksi. Naispuolisella maa
talousyrittäjällä on kuitenkin oikeus saada si
jaisapua synnytyksen vuoksi ajaksi, johon si
sältyy 120 päivää ja joka alkaa 30 päivää en
nen laskettua synnytysaikaa. 
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13 a § 
Kunnassa tulee olla lomalautakunnan sihtee

rin virka, joka voi olla myös sivuvirka tai 
yhdistetty kunnan muuhun virkaan. Kahdella 
tai useammalla kunnalla voi olla yhteinen lo
malautakunnan sihteeri. Jos lomalautakunnan 
tehtävien määrä on vähäinen, voidaan sihtee
rin tehtävät virkaa perustamatta liittää kun
nan muun viranhaltijan tehtäviin. 

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa, han
kittuaan valtiovarainministeriön lausunnon, ylei
set perusteet lomalautakunnan sihteerin vir
kojen perustamiselle ottaen huomioon kunnas
sa harjoitettavan toiminnan laajuuden. 

Lomalautakunnan sihteerin viran kelpoisuus
ehdoista säädetään asetuksella. 

22 § 
Valtion varoista suoritetaan kunnalle tämän 

lain mukaisista lomittajapalveluista aiheutuvat 
tarpeelliset käyttökustannukset. 

Tämän lain täytäntöönpanosta aiheutuviin 
hallintomenoihin suoritetaan kunnalle valtion
osuus kunnan kantokykyluokan perusteella so
siaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja 
valtionosuudesta annetun lain ( 6771 82) val
tionosuusasteikon mukaisesti. Hallintomenoina . 
pidetään lomalautakunnan sihteerin palkkaami-

sesta aiheutuvia henkilöstömenoja sekä muita 
tämän lain mukaisesta hallinnosta aiheutuvia 
tarpeellisia käyttökustannuksia. 

Uuden viran perustamisesta aiheutuviin lisä
kustannuksiin voidaan suorittaa valtionosuutta 
valtion tulo- ja menoarviossa päätetyissä rajois
sa. 

24 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, määrärahojen 

myöntämiseen, maksamiseen sekä tilityksen no
jalla suoritettavan määrän maksamiseen sovel
letaan, mitä kuntien ja kuntainliittojen valtion
osuuksista ja -avustuksista annetussa laissa (35 1 
73) on valtionosuudesta käyttökustannuksiin 
säädetty. Tällöin valtion asianomaisena viran
omaisena toimii lääninhallitus. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1984. 

Sen estämättä, mitä 13 a §:n nojalla sää
detään lomalautakunnan sihteerin viran kel
poisuusehdoista, on tämän lain voimaan tulles
sa mainitussa virassa tai sitä vastaavassa työ
sopimussuhteessa oleva henkilö edelleen kelpoi
nen siihen ja sitä vastaavaan muuhun virkaan. 
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Voimassa oleva laki 

le aiheutuvat hallintomenot korvataan kuiten
kin valtion tulo- ja menoarviossa tarkoitukseen 
osoitettujen varojen rajoissa. 

24 §. 
Sosiaalihallitus päättää sosiaali- ja terveysmi

nisteriön vahvistamien perusteiden mukaisesti 
valtion tulo- ja menoarviossa tämän lain täy
täntöönpanosta kunnalle aiheutuvia hallintome
noja varten varattujen määrärahojen jakamises
ta lääneittäin. 

Lääninhallitus huolehtii sosiaali- ja terveys
tiministeriön vahvistamien perusteiden mukai
sesti 1 momentissa tarkoitettujen määrärahojen 
myöntämisestä kuntien käyttöön. 

Muilta osin määrärahojen myöntämiseen, 
maksamiseen sekä tilityksen nojalla suoritet
tavan määrän maksamiseen ja oikaisumenette
lyyn sovelletaan, mitä kuntien ja kuntainliit
tojen valtionosuuksista ja -avustuksista anne
tussa laissa (35/73) on valtionosuudesta käyt
tökustannuksiin säädetty. Tällöin valtion asian
omaisena viranomaisena toimii lääninhallitus. 

2 168200928C 

Ehdotus 

Tämän lain täytäntöönpanosta aiheutuviin 
hallintomenoihin suoritetaan kunnalle valtion
osuus kunnan kantokykyluokan perusteella so
siaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja 
valtionosuudesta annetun lain (677 /82) val
tionosuusasteikon mukaisesti. Hallintomenoina 
pidetään lomalautakunnan sihteerin paikkaami
sesta aiheutuvia henkilöstömenoja · sekä muita 
tämän lain mukaisesta hallinnosta aiheutuvia 
tarpeellisia käyttökustannuksia. 

Uuden viran perustamisesta aiheutuviin lisä
kustannuksiin voidaan suorittaa valtionosuutta 
valtion tulo- ja menoarviossa päätetyissä rajois
sa. 

24 § 
Jollei tästä laista muuta johdu> määräraho

jen myöntämiseen) maksamiseen sekä tilityksen 
nojalla suoritettavan määrän maksamiseen so
velletaan) mitä kuntien ja kuntainliittojen val
tionosuuksista ja -avustuksista annetussa laissa 
( 35/7 3) on valtionosuudesta käyttökustannuk
siin säädetty. Tällöin valtion asianomaisena vi
ranomaisena toimii lääninhallitus. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1984. 

Sen estämättä) mitä 13 a §:n nojalla sää
detään lomalautakunnan sihteerin viran kelpoi
suusehdoista) on tämän lain voimaan tullessa 
mainitussa virassa tai sitä vastaavassa työsopi
mussuhteessa oleva henkilö edelleen kelpoinen 
siihen ja sitä vastaavaan muuhun virkaan. 
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2. 

Laki 
, pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain 12 §:n muuttamisesta 

Eduskunrlan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ·. pienyrittäjän vuosilomarahasta 

(408/77) 12 §:n 1 momentti sekä 
lisätiiä~ 1:4 §:ään uusi 2 momentti, jolloin 

momen#ksi, . seuraavasti: 

Voimassa .oleva laki 

' ... ',, 12 § 
Valtio suorittaa kunnalle tämän lain mukaan 

maksetut vuosilomarahat ja lain täytäntöön
panosta muutoin aiheutuvat tarpeelliset käyttö
kustannukset. 

27 päivänä toukokuuta 1977 annetun lain 

nykyiset 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 

Ehdotus 

12 § 
Valtio suorittaa kunnalle tämän lain mukaan 

maksetut vuosilomarahat. 

Tämän lain täytäntöönpanosta aiheutuviin 
hallintomenoihin suoritetaan kunnalle valtion
osuus kunnan kantokykyluokan perusteella so
siaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja val
tionosuudesta annetun lain (677 /82) valtion-. 
osuusasteikon mukaisesti. Hallintomenoina pi
detään lomalautakunnan sihteerin paikkaamises
ta aiheutuvia henkilöstömenoja sekä muita tä
män lain mukaisesta hallinnosta aiheutuvia tar
peellisia käyttökustannuksia. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam
mikuuta 1984 


