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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi pienyrittäjän vuosilo
marahasta annetun lain 3 ja 17 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan pienyrittäjän vuosilo
marahasta annettua lakia muutettavaksi siten, 
että pienyrittäjän vuosiloma, jolta voidaan 
maksaa vuosilomaraha, pitenisi nykyisestä 
kuudesta päivästä kahdeksaan päivään. 

Esitys liittyy vuoden 1991 valtion tulo- ja 
menoarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsitel
täväksi sen yhteydessä. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan 1 päivänä huhtikuuta 1991. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Pienyrittäjän vuosilomarahasta annetussa 
laissa ( 408/77) säädetään vuosilomarahan suo
rittamisesta pienyrittäjälle, jolla ilman talou
dellista tukea ei ole mahdollisuutta vapautua 
yritystoiminnastaan vuosiloman ajaksi vaaran
tamatta omaa ja perheensä toimeentuloa. La
kia sovelletaan niihin, joilla on yrittäjien elä
kelaissa (468/69) tarkoitettu vakuutus, maata
lousyrittäjien eläkelain (467 /69) mukaan va
kuutettuihin kalastajiin ja poronomistajiin 
sekä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työn
tekijäin eläkelain 1 a §:ssä (470/69) tarkoitet
tuihin traktorilla tai traktorikäyttöisellä lait
teella metsätöitä suorittaviin yrittäjiin. 

Pienyrittäjä on oikeutettu vuosilomarahaan 
edellyttäen, että hän täyttää laissa säädetyt 
vaatimukset. Edellytyksenä on, että pienyrit
täjä on toiminut koko edellisen kalenterivuo
den yrittäjänä ja että yrittäjän palveluksessa 
yritystoiminnassa edellisen kalenterivuoden ai
kana on ollut säännöllisesti enintään yksi per
heen ulkopuolinen palkattu työntekijä sekä 
ettei yrittäjän viimeksi toimitetussa verotukses
sa vahvistettu valtionverotuksessa verotettava 
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tulo ylitä valtioneuvoston vuosittain vahvista
man enimmäisvuositulon määrää. Lisäksi edel
lytetään, ettei yrittäjä muun lain nojalla ole 
oikeutettu vähintään kuuden työpäivän pitui
seen vuosilomaan tai lomakorvaukseen vähin
tään sanotulta ajalta ja että yrittäjä sitoutuu 
pitämään vähintään kuuden työpäivän pituisen 
vuosiloman. Pienyrittäjän vuosilomarahasta 
annetussa laissa tarkoitetun enimmäisvuositu
lon määrän ja vuosilomarahan suuruuden vah
vistamisesta annetulla valtioneuvoston päätök
sellä (288/90) enimmäisvuositulon määrä lo
makaudeksi 1990/1991 on vahvistettu 49 000 
markaksi. 

Lain 5 §:n nojalla valtioneuvosto määrää 
vuosittain vuosilomarahan suuruuden. Loma
kaudeksi 1990/1991 vuosilomarahan suuruu
deksi on määrätty 1 150 markkaa. Vuonna 
1989 lomarahan saajia oli 26 300. 

Pienyrittäjän vuosilomarahasta annettu laki 
tuli voimaan vuonna 1977. Vuosiloman pituus 
on siitä lähtien pysynyt ennallaan. Pienyrittäjät 
eivät ole loma-ajan pituuden suhteen samassa 
asemassa kuin muut väestöryhmät. Pienyrit
täjien etuuksien parantamiseksi ehdotetaan, et
tä pienyrittäjän vuosilomarahasta annettua la
kia uudistetaan siten, että vuosiloma on enin-
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tään kahdeksan päivän pituinen. Lain 3 :§n 5 
kohtaa muutetaan siten, että pienyrittäjän tu
lee pitää vähintään neljän päivän pituinen vuo
siloma. Lain 17 § :n mukaan vuosilomaraha 
maksetaan vähintään neljältä ja enintään kah
deksalta työpäivältä. Yrittäjän tulee hyväksyt
tävästi osoittaa pitämänsä vuosiloman pituus. 
Lisäksi 3 § :n 4 kohtaa tarkistetaan siten, että 
siinä säädetty kuusi työpäivää muutetaan kah
deksaksi työpäiväksi. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Pienyrittäjän vuosilomaraha lomakaudella 
1990/1991 on päivää kohti laskettuna 192 
markkaa eli kuudelta päivältä yhteensä 1 150 
markkaa. 

Kun vuosilomarahan saajia arvioidaan vuon
na 1991 olevan 29 000, olisivat valtiolle vuosi
lomajärjestelmän parantamisesta aiheutuvat li
säkustannukset vuonna 1991 noin 12 900 000 
markkaa, josta vuosiloman pidentämisen 
osuus olisi noin 9 800 000 markkaa. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan 
päivänä huhtikuuta 1991. Pienyrittäjät saisivat 
mainittuna päivänä alkavasta lomakaudesta 
199111992 lähtien vuosilomarahan enintään 
kahdeksan päivän pituiselta lomalta. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain 3 ja 17 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan pienyrittäjän vuosilomarahasta 27 päivänä toukokuuta 1977 annetun lain (408/77) 

3 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohta sekä 17 §:n 1 momentti seuraavasti: 

3 § 
Pienyrittäjä on oikeutettu vuosilomarahaan 

edellyttäen, 

4) että hän ei muun lain nojalla ole oikeutet
tu vähintään kahdeksan työpäivän pituiseen 
vuosilomaan tai lomakorvaukseen vähintään 
sanotulta ajalta, sekä 

5) että hän pitää vähintään neljän työpäivän 
pituisen vuosiloman, joka voidaan pitää kah
dessa erässä lomakauden aikana, joka alkaa 1 
päivänä huhtikuuta ja päättyy seuraavana 
vuonna 31 päivänä maaliskuuta. 

Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 1990 

17 § 
Vuosilomaraha maksetaan yrittäjälle vähin

tään neljältä ja enintään kahdeksalta työpäi
vältä sen mukaan kuin hän on hyväksyttävästi 
osoittanut pitämänsä vuosiloman pituuden. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhti
kuuta 1991. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin 
toimenpiteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Tuulikki Hämäläinen 
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Liite 

Laki 
pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain 3 ja 17 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan pienyrittäjän vuosilomarahasta 27 päivänä toukokuuta 1977 annetun lain (408/77) 

3 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohta sekä 17 §:n 1 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

3 § 
Pienyrittäjä on oikeutettu vuosilomarahaan 

edellyttäen, 

4) että hän ei muun lain nojalla ole oikeutet
tu vähintään kuuden työpäivän pituiseen vuo
silomaan tai lomakorvaukseen vähintään sano
tulta ajalta, sekä 

5) että hän sitoutuu pitämään vähintään 
kuuden työpäivän pituisen vuosiloman, joka 
voidaan pitää kahdessa erässä lomakauden ai
kana, joka on huhtikuun 1 päivän ja seuraavan 
maaliskuun 31 päivän välinen aika, nämä päi
vät mukaan luettuina. 

17 § 
Vuosilomaraha maksetaan yrittäjälle sen jäl

keen, kun hän on todisteellisesti näyttänyt 
pitäneensä vuosilomaa vähintään kuusi päivää. 

4) että hän ei muun lain nojalla ole oikeutet
tu vähintään kahdeksan työpäivän pituiseen 
vuosilomaan tai lomakorvaukseen vähintään 
sanotulta ajalta, sekä 

5) että hän pitää vähintään neljän työpäivän 
pituisen vuosiloman, joka voidaan pitää kah
dessa erässä lomakauden aikana, joka alkaa 1 
päivänä huhtikuuta ja päättyy seuraavana 
vuonna 31 päivänä maaliskuuta. 

17 § 
Vuosilomaraha maksetaan yrittäjälle vähin

tään neljältä ja enintään kahdeksalta työpäi
vältä sen mukaan kuin hän on hyväksyttävästi 
osoittanut pitämänsä vuosiloman pituuden. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhti
kuuta 1991. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin 
toimenpiteisiin. 




