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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjän 
lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä pienyrittäjän 
vuosilomarahasta annetun lain 11 §:n kumoamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi maata
lousyrittäjän lomituspalveluista annetun lain 
kuntatason hallintoa koskevia säännöksiä. Eh
dotuksen mukaan hallintoa koskevia säännök
siä väljennettäisiin siten, ettei laissa enää sää
dettäisi lomalautakunnan jäsenten lukumääräs
tä ja vaadittavasta asiantuntemuksesta, vaan 
nämä asiat jäisivät kunnan omaan harkintaan. 
Lisäksi kunta voisi itse päättää, minkä viran-

haltijan tehtäviin lomituspalvelujen hallinto
tehtävien hoitaminen kuuluu. Samassa yhtey
dessä ehdotetaan tarpeettomina kumottaviksi 
lomalautakunnan johtosääntöä koskeva sään
nös ja tätä vastaava pienyrittäjän vuosilomara
hasta annetun lain säännös. 

Ehdotetut muutokset on tarkoitettu tule
maan voimaan heti sen jälkeen kun eduskunta 
on hyväksynyt lakiehdotukset. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Maatalousyrittäjän lomituspalveluista anne
tun lain (2/85) mukaan kunnan tehtävänä on 
järjestää mainitussa laissa tarkoitetut lomitus
palvelut. Lomituspalveluilla tarkoitetaan maa
talouslomittajan järjestämistä maatalousyrittä
jälle vuosiloman, sijaisavun ja viikkovapaan 
ajaksi. Lain 23 §:n 1 momentin mukaan kun
nalle suoritetaan lomituspalveluista aiheutuvat 
tarpeelliset käyttökustannukset. Lain täytän
töönpanosta kunnalle aiheutuviin hallintome
noihin suoritetaan valtionosuutta siten kuin 
kuntien yleisestä valtionosuudesta ja yleisistä 
rahoitusavustuksista annetussa laissa (1273/88) 
säädetään. Mainitulla vuoden 1989 alusta voi
maan tulleella lailla koottiin yhteen viisitoista 
aikaisemmin eri lakien piiriin kuuluvaa valtion
osuutta ja -avustusta sekä korvausta ja muutet
tiin ne osittain asukaslukuun perustuviksi. 
Yleistä valtionosuutta myönnetään kunnalle 
kiinteän kantokykyluokituksen mukaan por-
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rastettu markkamäärä asukasta kohti. Verotu
lojen täydennystä myönnetään, jos kunnan 
veroäyrimäärä asukasta kohti on huomattavas
ti alhaisempi kuin kaikkien kuntien keskiarvo. 
Lisäksi harkinnanvarainen avustus täydentää 
muuta valtionapujärjestelmää. Uudistus on 
vahvistanut osaltaan kunnallista itsehallintoa 
ja lisännyt kuntien omaa päätäntävaltaa ja 
kustannusvastuuta hallinnon ja palvelujen jär
jestämisessä. Valtion viranomaisen ei enää jäl
kikäteen tarvitse valvoa yksityiskohtaisesti toi
minnan järjestämisen kustannuksia, mikä 
myös tehostaa hallintoa. 

Eduskunta edellytti vastauksessaan hallituk
sen esitykseen laiksi kuntien yleisestä valtion
osuudesta ja yleisistä rahoitusavustuksista sekä 
siihen liittyvien lakien muuttamisesta (hall.es. 
134/88), että kuntia sitovaa toiminnan järjestä
mistä ja hallintoa koskevia säännöksiä vähen
netään ja tiedotusta ja neuvontaa lisätään. 

Hallinnon kehittämisen yleisten tavoitteiden 
kuten kuntien itsehallinnon, oman päätäntä
vallan ja omavastuun lisäämisen kannalta on 
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tarkoituksenmukaista uudistaa myös maata
lousyrittäjän lomituspalveluista annetun lain 
hallintoa koskevia säännöksiä. Tavoitteena on 
lisätä kuntien mahdollisuuksia vaihtoehtoisten 
toimintatapojen valintaan ja lomituspalvelutoi
minnan järjestämiseen paikallisiin oloihin ja 
tarpeisiin nähden parhaiten soveltuviksi. 

Lomituspalvelujen järjestämisen hallintoa 
koskevan 13 §:n mukaan kunnassa tulee olla 
lomituspalveluista aiheutuvia tehtäviä varten 
lomalautakunta. Lautakunnassa saa olla enin
tään kuusi jäsentä, joista osan tulee olla pereh
tynyt maatalousyritysten olosuhteisiin. Lauta
kunnan jäsenten, puheenjohtajan ja varapu
heenjohtajan valinnasta on soveltuvin osin voi
massa, mitä kunnallislaissa (953176) on säädet
ty. Jos kunnassa on kuitenkin vain vähäinen 
määrä maatalousyrittäjiä, voidaan lomalauta
kunnan tehtävät siirtää muulle lautakunnalle 
tai kunnanhallitukselle. 

Vuonna 1985 lomituspalvelutoimintaa hoiti 
lomalautakunta 397 kunnassa ja maatalous
lautakunta 38 kunnassa. Lisäksi lomituspalve
luja hoiti kaupunginhallitus viidessä kunnassa, 
kunnanhallitus kahdessa kunnassa ja sosiaali
ja terveyslautakunta, elinkeinolautakunta sekä 
majoituslautakunta kukin yhdessä kunnassa. 
Tilanne on vapaakuntakokeiluun liittyvän hal
lintokokeilun seurauksena muuttumassa. Lää
ninhallituksilta saatujen alustavien tietojen 
mukaan lomalautakuntia on yhdistetty usein 
maatalouslautakuntiin tai perustettu uusia 
maaseutulautakuntia. Esimerkiksi Hämeen lää
nissä on vuodenvaihteen jälkeen lomituspalve
lutoiminnan hoito 17 kunnassa maatalous
lautakunnalla, 14 kunnassa loma- ja maata
louslautakunnalla ja 13 kunnassa lomalauta
kunnalla. Maaseutulautakunta hoitaa lomitus
palvelutoimintaa viidessä kunnassa ja tekninen 
lautakunta kahdessa kunnassa. 

Lomituspalveluiden kuntatason hallinnon 
keventämiseksi ja lomituspalvelutoiminnan it
senäisemmän suunnittelun ja toteuttamisen 
mahdollistamiseksi ehdotetaan, että lain 13 § :n 
säännöksestä poistetaan lomalautakuntaa ja 
sen jäseniä koskevat yksityiskohtaiset säännök
set. Lautakunnan jäsenten lukumäärä ja pereh
tyneisyysvaatimus jäisivät näin ollen kunnan 
omaan harkintaan. Muutos lisäisi kunnan 
mahdollisuuksia järjestää toiminta itselleen 
parhaiten soveltuvalla tavalla. Tavoitteena on 
kuitenkin, että riittävä lomituspalvelutoimin
nan asiantuntemus toiminnasta vastuullisessa 
lautakunnassa turvataan. 

Maatalousyrittäjän lomituspalveluista anne
tun lain 14 §:n mukaan kunnassa tulee olla 
lomalautakunnan sihteerin virka, joka voi 
myös olla sivuvirka tai yhdistetty kunnan muu
hun virkaan. Lomalautakunnan sihteerin ko
kopäiväinen päävirka oli vuoden 1987 lopussa 
233 kunnassa ja 37 kunnassa osa-aikainen 
päävirka. Sihteerin sivuvirka oli 20:ssä ja yh
distelmävirka 87 kunnassa. Siinä tapauksessa, 
että sihteerin tehtävien määrä on vähäinen, 
tehtävät voidaan virkaa perustamaHa liittää 
kunnan muun viranhaltijan tehtäviin. Käytän
nössä näin on menetelty 68 kunnassa. 

Lomalautakunnan sihteeri huolehtii yleensä 
maatalouslomittajan järjestämisestä yrittäjälle, 
maatalouslomittajien työhön sijoittumisesta ja 
työn ohjaamisesta. Lisäksi sihteerin keskeisiin 
tehtäviin kuuluvat esimerkiksi tiedottaminen ja 
yhteistyön kehittäminen. Yhteistyö on välttä
mätöntä muun muassa yrittäjien ja yrittäjien 
yhteisön, kunnan muun hallinnon sekä valtion 
kanssa. 

Lomalautakunnan sihteerin virkojen osalta 
tilanne on vakiintunut eikä nykyisten viran 
perustamisedellytysten mukaan päävirkojen lu
kumäärä enää voi paljoakaan nousta. Vapaa
kuntakokeilun aiheuttamien uudistusten vaiku
tusta sihteerin virkoihin ei ole vielä tässä vai
heessa mahdollista arvioida. 

Lain 14 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä 
tapahtuvista lomalautakunnan sihteerin viran 
perustamisedellytysten yksityiskohtaisesta oh
jauksesta luovutaan. Näin kunnalle annetaan 
mahdollisuus nykyistä joustavammin määrätä, 
minkä viranhaltijan tehtäviin lomituspalvelu
jen hallintotehtävien hoitaminen kuuluu. Eh
dotuksen mukaan kunnassa tulee olla lomitus
palvelutoiminnan hallintoon liittyvien tehtä
vien hoitamista varten tarpeellinen virka. Sa
maan tapaan kuin nykyisinkin virka voisi olla 
myös sivuvirka tai yhdistetty kunnan muuhun 
virkaan. Tehtävien liittäminen virkaa perus
tamaHa kunnan muun viranhaltijan tehtäviin 
on tarkoitettu sovellettavaksi tapauksiin, joissa 
lomituspalvelutoimintaa hoitavan viranhaltijan 
tehtävien määrä on vähäinen. Lain 14 §:n 2 
momentti, joka koskee lomalautakunnan sih
teerin viran perustamiselle asetettuja yleisiä 
edellytyksiä ehdotetaan poistettavaksi. Lomi
tuspalveluita hoitavaksi viranhaltijaksi tulee 
valita henkilö, jolla on tarpeellista maatalou
den asiantuntemusta. Tämän johdosta on edel-
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leen tarkoituksenmukaista, että viran kelpoi
suusvaatimuksista säädetään asetuksella. 

Kunnallislaissa säädetään lautakunnista ja 
niille vahvistettavista johtosäännöistä. Tämän 
vuoksi lain 16 §:n säännös johtosäännöstä, 
jossa tarkemmin määrätään lomituspalvelutoi
minnan hallinnon järjestämisestä kunnassa, 
ehdotetaan tarpeettomana kumottavaksi. Li
säksi lain 39 §:ää ehdotetaan teknisesti muutet
tavaksi edellä selostettujen muutosten johdos
ta. 

Pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain 
(408/77) 11 §:ssä on viitattu maatalousyrittä
jän lomituspalveluista annetun lain 16 §:ään 
lomalautakunnan johtosäännöstä. Säännös eh
dotetaan myös tässä yhteydessä tarpeettomana 
kumottavaksi. 

2. Esityksen taloudelliset ja or
ganisatoriset vaikutukset 

Ehdotetuilla muutoksilla ei ole välittömiä 
valtion- tai kunnallistaloudellisia vaikutuksia. 

1. 

Ehdotetuilla muutoksilla ei ole myöskään välit
tömiä valtionhallinnon organisatorisia vaiku
tuksia. Kuntatason hallinnon organisatoriset 
vaikutukset ovat riippuvaisia lain toteutuksesta 
kunnissa. Hallinnon säännöstön keventämises
tä huolimatta on tarkoituksenmukaista turvata 
riittävän tehokas lomituspalvelutoiminnan hal
linto kunnissa. 

3. Voimaan tulo 

Lainmuutokset ehdotetaan tuleviksi voimaan 
mahdollisimman pian sen jälkeen, kun edus
kunta on hyväksynyt lakiehdotukset. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 

Laki 
maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta 

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

(2/85) 16 §, sekä 
muutetaan 13, 14 ja 39 §, näin kuuluviksi: 

13 § 
Kunnassa on tässä laissa tarkoitettujen teh

tävien hoitamista varten lomalautakunta. Kun
nanvaltuusto voi päättää, että tämän lain mu
kaisista tehtävistä huolehtii muu lautakunta tai 
kunnanhallitus. Mitä tässä laissa on säädetty 
lomalautakunnasta, sovelletaan tällöin vastaa
vasti muuhun lautakuntaan tai kunnanhallituk
seen. 

14 § 
Kunnassa tulee olla tässä laissa tarkoitettu

jen hallintotehtävien hoitamista varten virka, 
joka voi olla myös sivuvirka tai yhdistetty 
kunnan muuhun virkaan. Tehtävät voidaan 
myös virkaa perustamaita liittää kunnan muun 
viranhaltijan tehtäviin. Virka voi olla myös 
kahden tai useamman kunnan yhteinen. 

Viran kelpoisuusvaatimuksista säädetään 
asetuksella. 

39 § 
Edellä 14 §:ssä tarkoitetulle viranhaltijalle 

voidaan siirtää johtosäännöllä lomalautakun
nalle kuuluvia tehtäviä. Kiireellisissä tapauksis
sa viranhaltijalla on oikeus lautakunnan vah
vistamien ohjeiden ja perusteiden mukaisesti 
päättää sijaisavun ja viikkovapaan antamises
ta. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun viranhalti
jan päätökseen ei saa valittamalla hakea muu
tosta. Jos asianomainen on tyytymätön 1 mo
mentissa tarkoitettuun päätökseen, hänellä on 
oikeus saada päätös lomalautakunnan käsitel
täväksi, jos hän neljäntoista päivän kuluessa 
päätöksestä tiedon saatuaan sitä vaatii. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 



4 1989 vp. - HE n:o 102 

2. 
Laki 

pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain 11 §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Tällä lailla kumotaan pienyrittäjän vuosilo

marahasta annetun lain 11 §, sellaisena kuin se 
on 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa laissa 
(603/87). 

Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1989 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 199 . 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

päivänä 

Ministeri Tarja Halonen 
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Liite 

1. 
Laki 

maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta 

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

(2/85) 16 §, sekä 
muutetaan 13, 14 ja 39 §, näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

13§ 
Kunnassa on tässä laissa tarkoitettujen teh

tävien hoitamista varten lomalautakunta, jossa 
on enintään kuusi jäsentä. Osan jäsenistä tulee 
olla perehtynyt maatalousyritysten olosuhtei
siin. 

Lautakunnan jäsenten valinnasta sekä pu
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämi
sestä on soveltuvin osin voimassa, mitä kun
nallislain (953/76) 69 §:ssä on säädetty. 

Milloin kunnassa on vain vähäinen määrä 
tässä laissa tarkoitettuja maatalousyrittäjiä, 
kunnanvaltuusto voi päättää, että tämän lain 
mukaisista tehtävistä huolehtii muu lautakunta 
tai kunnanhallitus. Mitä tässä laissa on säädet
ty lomalautakunnasta, sovelletaan tällöin vas
taavasti muuhun lautakuntaan tai kunnanhalli
tukseen. 

14 § 
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 sihteerin 
tehtävät virkaa perustamatta liittää kunnan 
muun viranhaltijan tehtäviin. 

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

Lomalautakunnan sihteerin viran kelpoi
suusehdoista säädetään asetuksella. 

Ehdotus 

13§ 
Kunnassa on tässä laissa tarkoitettujen teh

tävien hoitamista varten lomalautakunta. Kun
nanvaltuusto voi päättää, että tämän lain mu
kaisista tehtävistä huolehtii muu lautakunta tai 
kunnanhallitus. Mitä tässä laissa on säädetty 
lomalautakunnasta, sovelletaan tällöin vastaa
vasti muuhun lautakuntaan tai kunnanhallituk
seen. 

14 § 
Kunnassa tulee olla tässä laissa tarkoitettu

jen hallintotehtävien hoitamista varten virka, 
joka voi olla myös sivuvirka tai yhdistetty 
kunnan muuhun virkaan. Tehtävät voidaan 
myös virkaa perustamalla liittää kunnan muun 
viranhaltijan tehtäviin. Virka voi olla myös 
kahden tai useamman kunnan yhteinen. 

Viran kelpoisuusvaatimuksista säädetään 
asetuksella. 
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Voimassa oleva laki 

16 § 
Kunnalla tulee olla vuosi/oma-, viikkovapaa

ja sijaisaputoiminnan johtosääntö, jossa tar
kemmin määrätään toimintaa koskevan hallin
non järjestämisestä kunnassa. 

39 § 
Lomalautakunnan sihteerille voidaan siirtää 

johtosäännöllä lautakunnalle kuuluvia tehtä
viä. Kiireellisissä tapauksissa on lomalautakun
nan sihteerillä oikeus lautakunnan vahvista
mien ohjeiden ja perusteiden mukaisesti päät
tää sijaisavun ja viikkovapaan antamisesta. 

Lomalautakunnan sihteerin antamaan pää
tökseen ei saa valittamalla hakea muutosta. 
Milloin asianomainen on tyytymätön 1 mo
mentissa tarkoitettuun päätökseen, hänellä on 
oikeus saada päätös lomalautakunnan käsitel
täväksi, jos hän neljäntoista päivän kuluessa 
päätöksestä tiedon saatuaan sitä vaatii. 

2. 

Ehdotus 

16 § 
(Kumotaan) 

39 § 
Edellä 14 § :ssä tarkoitetulle viranhaltijalle 

voidaan siirtää johtosäännölla lomalautakun
nalle kuuluvia tehtäviä. Kiireellisissä tapauksis
sa viranhaltijalla on oikeus lautakunnan vah
vistamien ohjeiden ja perusteiden mukaisesti 
päättää sijaisavun ja viikkovapaan antamises
ta. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun viranhalti
jan päätökseen ei saa valittamalla hakea muu
tosta. Jos asianomainen on tyytymätön 1 mo
mentissa tarkoitettuun päätökseen, hänellä on 
oikeus saada päätös lomalautakunnan käsitel
täväksi, jos hän neljäntoista päivän kuluessa 
päätöksestä tiedon saatuaan sitä vaatii. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 
pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain 11 §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

Voimassa oleva laki 

11 § 
Maatalousyrittäjän lomituspalveluista anne

tun lain 16 §:n mukaisessa johtosäännössä tu
lee olla tarkemmat määräykset myös tämän 
lain torkoittomaa toimintaa koskevan hallin
non järjestämisestä kunnassa. 

Ehdotus 

11 § 
(Kumotaan) 


