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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi pienyrittäjän vuosilomara
hasta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain 
nojalla suoritetaan pienyrittäjälle tietyin edelly
tyksin vuosilomarahaa. Esityksen tarkoituksena 
on eduskunnan esittämän lausuman mukaisesti 
turvata vuosilomarahan maksaminen kaikille lain 
mukaan vuosilomarahaan oikeutetuille. Tämä to-

teutettaisiin muuttamalla lakia siten, että vuosi
lomarahan maksaminen ei olisi enää riippuvai
nen valtion tulo- ja menoarviossa tarkoitukseen 
varatun määrärahan suuruudesta. Muutos on tar
koitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 
1987. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

Pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain 
(408/77) nojalla suoritetaan pienyrittäjälle val
tion tulo- ja menoarviossa vuosittain varatun 
määrärahan rajoissa vuosilomarahaa, jos pienyrit
täjä ei voi irrottautua yritystoiminnastaan vuosi
loman ajaksi vaarantamatta omaa ja perheensä 
toimeentuloa. 

Pienyrittäjän vuosilomarahasta annetussa laissa 
on määritelty edellytykset, jotka pienyrittäjän 
tulee täyttää ollakseen oikeutettu lomarahaan. 
Edellytykset ovat pääpiirteittäin olleet seuraavat: 
yrittäjänä toimimisen on tullut kestää koko edel
lisen kalenterivuoden; yrittäjän palveluksessa 
edellisen kalenterivuoden aikana on ollut sään
nöllisesti enintään yksi perheen ulkopuolinen 
palkattu työntekijä; yrittäjän viimeksi toimitetus
sa verotuksessa vahvistettu valtionverotuksessa ve
rotettava tulo ei ylitä valtioneuvoston vuosittain 
vahvistaman enimmäisvuositulon määrää; yrittäjä 
ei ole muun lain nojalla oikeutettu vähintään 
kuuden päivän pituiseen vuosilomaan tai loma
korvaukseen mainitulta kuuden päivän ajalta; 
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yrittäjä sitoutuu pitämään vähintään kuuden työ
päivän pituisen vuosiloman. 

Kuntien tehtävänä on myöntää ja maksaa 
vuosilomarahat pienyrittäjille, joilla on kunnassa 
kotipaikka. Jakomenettely on kokonaisuudessaan 
ollut sellainen, että sosiaalihallitus on jakanut 
määrärahan sosiaali- ja terveysministeriön vahvis
tamien perusteiden mukaisesti lääninhallituksille 
ja ne edelleen kunnille edellisellä lomakaudella 
tehtyjen vuosilomarahahakemusten määrän mu
kaisessa suhteessa. Mikäli varoja on jäänyt kun
nassa käyttämättä, niitä on vielä voitu osoittaa 
niiden kuntien käyttöön, joissa määräraha ei ole 
riittänyt lomarahan suorittamiseen kaikille siihen 
oikeutetuille. 

Valtion tulo- ja menoarviossa määräraha val
tion korvaukseksi pienyrittäjien vuosilomajärjes
telmän kustannuksiin on ollut tajiltaan siirtomää
räraha, johon ei siis liity ylittämisoikeutta. Vuosi
lomarahaa hakeneita pienyrittäjiä on vuodesta 
toiseen ollut niin runsaasti, että vaikkakaan hei
dän verotettavat tulonsa eivät ole ylittäneet val
tioneuvoston vuosittain vahvistamaa enimmäis
vuositulon määrää, ei vuosilomarahaa ole heille 
voitu suorittaa, koska valtion tulo- ja menoarvios-
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sa momentille osoitetut määrärahat eivät ole 
tarkoitukseen riittäneet. 

Muutoksen tarkoituksena on turvata, että kaik
ki laissa säädetyt edellytykset täyttävät yrittäjät, 
joiden verotenavat tulot eivät ylitä edellä maini
tun enimmäisvuositulon määrää, tulisivat vuosi
lomarahan saamaan. 

Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan pienyrit
täjän vuosilomarahasta annetun lain säännöksistä 
poistettavaksi vuosilomarahan sidonnaisuus val
tion tulo- ja menoarvioon. Lain 9 §:ään ehdote
taan samalla tehtäväksi maatalousyrittäjän vuosi
loman ja sijaisavun järjestämisestä annetun lain 
(102/78) kumoamisesta ja maatalousyrittäjän lo
mituspalveluista annetun lain ( 2 1 8 5) säätämisestä 
johtuva tekninen muutos. 

2. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Eduskunta on vastauksessaan hallituksen esi
tykseen valtion tulo- ja menoarvioksi vuodelle 
1987 edellyttänyt, "että kaikille niille pienyrit
täjille, jotka kuuluvat vuosilomajärjestelmän pii
riin, turvataan laissa säädetty lomaoikeus". Sa
malla eduskunta on muuttanut tulo- ja menoar
viossa määrärahan momentilla 33.57.42 "Valtion 
korvaus pienyrittäjien vuosilomajärjestelmän kus
tannuksiin'' arviomäärärahaksi. 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Lomakaudeksi 198711988 vuosilomarahan suu
ruus on valtioneuvoston päätöksellä (314/87) 
vahvistettu 1 000 markaksi. Valtion tulo- ja me
noarviossa toimintaan on varattu 21,6 miljoonaa 
markkaa. Lomarahaa voidaan siten maksaa 
21 600 yrittäjälle. 

Lainmuutoksen avulla luodaan myös yhtenäi
nen valtion korvauksen suoritusjärjestelmä maa
talousyrittäjän lomituspalveluista annetun lain 
kanssa. Kunnille suoritetaan valtionosuuden en
nakko- ja loppuerät kuntien ja kuntainliittojen 
valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain 
(3 517 3) perusteella. Pienyrittäjän vuosilomara
hasta annetun lain mukainen korvausjärjestelmä 
yksinkertaistuu, kun sosiaalihallituksen ei enää 
tarvitse jakaa määrärahoja lääneittäin. 

4. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi v01maan 1 päivänä 
heinäkuuta 1987. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan pienyrittäjän vuosilomarahasta 27 päivänä toukokuuta 1977 annetun lain (408/77) 4 §:n 

1 momentti, 14 §:n 2 momentti ja 15 § sekä 
muutetaan 3 §:n 1 momentin johdantokappale, 8, 9 ja 13 § näin kuuluviksi: 

3 § 
Pienyrittäjä on oikeutettu vuosilomarahaan 

edellyttäen: 

8 § 
Kunnan tehtävänä on huolehtia vuosilomara

han suorittamisesta niille yrittäjille, joilla on 
kunnassa väestökirjalaissa ( 141169) tarkoitettu 
kotipaikka. 

9 § 
Kunnassa huolehtii tässä laissa tarkoitetuista 

tehtävistä maatalousyrittäjän lomituspalveluista 
annetun lain (2/85) 13 §:ssä mainittu lomalauta-

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 1987 

kunta tai sitä vastaava muu kunnallinen toimi
elin. 

13 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, määrärahojen 

myöntämiseen ja maksamiseen sekä tilityksen 
nojalla suoritettavan määrän maksamiseen sovel
letaan, mitä kuntien ja kuntainliittojen valtion
osuuksista ja -avustuksista annetussa laissa (35/ 
73) on valtionosuudesta käyttökustannuksiin sää
detty. Tällöin valtion asianomaisena viranomai
sena toimii lääninhallitus. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 
1987. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Tarja Halonen 
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Liite 

Laki 
pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan pienyrittäjän vuosilomarahasta 27 päivänä toukokuuta 1977 annetun lain (408/77) 4 §:n 

1 momentti, 14 §:n 2 momentti ja 15 § sekä 
muutetaan 3 §:n 1 momentin johdantokappale, 8, 9 ja 13 § näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

3 § 
Pienyrittäjä on oikeutettu valtion tulo- ja me

noarvwn ra;otssa vuosilomarahaan edellyttäen, 

4 § 
Mzlloin vuosilomarahaa hakeneiden szihen oi

keutettujen pienyrittäjien lukumäärä on niin 
suuri, ettei tarkoitukseen osoitettujen varojen 
rajoissa ole mahdollisuutta suorittaa vuosilomara
haa kaikille hakzj"ozlle, etuszia on annettava niille, 
joiden loman tarve heidän taloudelliset ja sosiaa
liset olosuhteensa huomioonottaen on suurin ja 
joiden mahdollisuudet vuoszloman pitämiseen 
zlman taloudellista tukea ovat vå'häisimmät. 

8 § 
Kunnan tehtävänä on valtion tulo- ja menoar

viossa myönnetyistä määrärahoista sen käyttöön 
vuosittain osoitettujen varojen rajoissa huolehtia 
vuosilomarahan suorittamisesta niille yrittäjille, 
joilla on kunnassa väestökirjalaissa (141169) tar
koitettu kotipaikka. 

9 § 
Kunnassa huolehtii tässä laissa tarkoitetuista 

tehtävistä maatalousyrittäjän vuosiloman ja sijais
avun järjestämisestä annetun lain (281/76) 
13 §:ssä mainittu lomalautakunta tai sitä vastaa
va muu kunnallinen toimielin. 

Ehdotus 

3 § 
Pienyrittäjä on oikeutettu vuosilomarahaan 

edellyttäen: 

4 § 
(Kumotaan) 

8 § 
Kunnan tehtävänä on huolehtia vuosilomara

han suorittamisesta niille yrittäjille, joilla on 
kunnassa väestökirjalaissa ( 141169) tarkoitettu 
kotipaikka. 

9 § 
Kunnassa huolehtii tässä laissa tarkoitetuista 

tehtävistä maatalousyrittäjän lomituspalveluista 
annetun lain (2185) 13 §:ssä mainittu lomalau
takunta tai sitä vastaava muu kunnallinen toi
mielin. 
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Voimassa oleva laki 

13 § 
Sosiaalihallitus päättää sosiaali- ja terveysmi

nisteriön vahvistamia perusteita noudattaen tar
koitukseen varattujen määrärahojen jakamisesta 
lääneittäin. 

Lääninhallitus huolehtii sosiaali- ja terveysmi
nisteriön vahvistamien perusteiden mukaisesti 1 
momentissa tarkoitetun määrärahan myöntämi
sestä kuntien käytettäväksi neljännesvuosittain 
etukäteen, ottaen tällöin huomioon kunnan kul
loinkin ilmoittaman määrärahan tarpeen. 

14 § 

Kunnan on palautettava välittömästi szfle lii
kaa suoritettu määrä lääninhallitukselle. 

15 § 
Lääninhallituksen tulee huolehtia sille palau

teitujen varojen jakamisesta niiden läänin kun
tien käyttöön, joille osoitetut määrärahat eivät 
ole nittäneet vuoszlomarahatoiminnan järjestämi
seen. jos tällaisia kuntia ei läänissä ole, läänin
hallituksen on palautettava varat sosiaalihallituk
selle, jonka tulee huolehtia varojen tasaamisesta 
niiden läänien kesken, joissa varat eivät ole 
n"ittäneet lomarahatoiminnan järjestämiseen. 

Ehdotus 

13§ 
jollei tästä laista muuta johdu, määrärahojen 

myöntämiseen ja maksamiseen sekä tilityksen 
nojalla suon"tettavan määrän maksamiseen sovel
letaan, mitä kuntien ja kuntainliittojen valtion
osuuksista ja -avustuksista annetussa laissa (35 1 
73) on valtionosuudesta käyttökustannuksiin sää
detty. Tällöin valtion asianomaisena viranomai
sena toimii lääninhallitus. 

14 § 

(Kumotaan) 

15 § 
(Kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 
1987. 




