Hengähdä hetki
Turkistuottajan lomituspalvelut

Turkistuottajan lomituspalvelut tukevat turkistuottajan työssä jaksamista antamalla hänelle
mahdollisuuden irroittautua päivittäisestä turkiseläinten hoitotyöstä.

Turkistuottajan lomitusetuudet
Jos turkistilaasi verotetaan elinkeinoverolain (EVL) mukaan ja sinulla on yrittäjän
eläkelain (YEL) mukainen pakollinen vakuutus, saat lomituspalvelusi turkistuottajien
lomituspalvelulain mukaisesti.
Turkistuottajan lomituspalveluja ovat maksuton vuosiloma ja maksullinen lisävapaa.

Voit vuonna 2020
pitää vuosilomaa
18 päivää
käyttää lisävapaata
120 tuntia

Vuosilomapäivien ja lisävapaan määrä
Seuraavan vuoden vuosilomapäivien ja lisävapaan määrä vahvistetaan aina edellisen
vuoden loppuun mennessä. Lisävapaasta perittävä maksu on 6,85 euroa tunnilta
(v. 2020). Maksua tarkistetaan vuosittain palkkakertoimella.

Edellytykset lomituspalvelujen saamiselle
Saadaksesi turkistuottajan lomituspalveluja, sinulla pitää olla lakisääteinen
YEL-vakuutus ja tilasi tuotannon pitää olla verotettu EVL:n mukaan.
Lisäksi työskentelet päivittäin turkiseläinten hoitotöissä.
Lomituspalvelujen saaminen edellyttää, että tilallasi on vähintään
6 eläinyksikköä turkiseläimiä. Yksi eläinyksikkö on 30 siitoskettua tai
siitostarkoituksessa pidettävää suomensupea tai 60 siitostarkoituksessa
pidettävää muuta turkiseläintä.
Täyttä työkyvyttömyyseläkettä tai täyden työkyvyttömyyseläkkeen
suuruista kuntoutustukea saavalla turkistuottajalla ei ole oikeutta lomitus-
palveluihin.

Vaihtoehdot palvelujen järjestämiselle
Paikallisyksikön palveluja käyttävien turkistuottajien on pidettävä vuosilomansa
samanaikaisesti saman tilan muiden turkistuottajien kanssa. Vuosilomaan voi
sisältyä enintään 2 sunnuntaita tai muuta pyhäpäivää. Paikallisyksikön palvelujen
käyttäjien tulee lmoittaa lomitusajankohtansa paikallisyksikköön hyvissä ajoin
ennen ajankohtaa. Näitä rajoituksia ei ole itse lomituksensa järjestävillä turkis
tuottajilla.

Itse järjestetty lomitus
Voit ostaa itse järjestetyn lomituspalvelun ennakkoperintärekisteriin merkityltä
palveluntuottajalta. Palveluntuottaja voi olla yksityinen ammatinharjoittaja tai yritys
Paikallisyksikkö maksaa korvauksen jälkikäteen palveluntuottajalle.

Turkistuottajan
lomituspalveluja ovat
maksuton vuosiloma
ja maksullinen lisävapaa.
Voit järjestää
lomituspalvelusi itse tai
käyttää paikallisyksikön
palveluja.

Kustannuksia ei korvata, jos lomittajana on toiminut
• turkistuottaja itse tai hänen perheenjäsenensä
• saman turkisyrityksen toinen yrittäjä tai hänen perheenjäsenensä
• edellä mainittujen henkilöiden kokonaan tai osittain omistaman
muun yrityksen osakas tai työntekijä.

Hae
oikeutta
lomituspalveluihin
kirjallisesti.
Hakemuslomake
netissä
mela.fi/lomakkeet

Perheenjäsenellä tarkoitetaan muun muassa tilan turkistuottajan avio- tai avo-
puolisoa. Perheenjäseniä ovat myös turkistuottajan tai hänen puolisonsa lapset ja
vanhemmat, jotka asuvat turkistuottajan kanssa samassa taloudessa.

Lomituspalvelujen hakeminen
Hae oikeutta lomituspalveluihin kirjallisesti paikallisyksiköstä. Seuraavaa vuotta koskeva
hakemus tehdään turkistiloittain lokakuun loppuun mennessä.
Itse lomituksensa järjestävä turkistuottaja hakee oikeuden lomituspalveluihin samalla
tavalla kuin paikallisyksikön palveluja käyttävä.

Paikallisyksikkö
tekee lomituksiasi
koskevat
päätökset.

Korvaus ja sen hakeminen
Itse järjestämästäsi lomituksesta paikallisyksikkö korvaa enintään 23,70 euroa tunnilta
(v. 2020). Korvausta tarkistetaan vuosittain palkkakertoimella.
Hae korvausta lomitukseen viimeistään lomituksen alkamista seuraavan kalenteri
kuukauden loppuun mennessä. Liitä korvaushakemukseen kopio palveluntuottajan
sinulle (ei yritykselle) osoittamasta laskusta. Korvaus maksetaan palveluntuottajalle.
Korvaushakemus netistä mela.fi/lomakkeet
Turkistuottaja maksaa itse arvonlisäveron sekä sen osuuden laskusta, jota
paikallisyksikön maksama korvaus ei kata. Lisävapaasta veloitettava maksu
laskutetaan turkistuottajalta.

Paikallisyksiköt hoitavat lomituspalveluja
Melalla on valtakunnallisesti vastuu lomituspalveluista ja kunnat, joiden kanssa
Mela on tehnyt sopimuksen, järjestävät lomituspalvelut. Näitä lomituspalveluita
hoitavia usean kunnan muodostamia alueita kutsutaan paikallisyksiköiksi.

Tarkempia tietoja
turkistuottajan
lomituspalveluista saat
Melan nettisivuilta
mela.fi/maatalouslomitus

Varmista ennen lomitusta, että paikallisyksikön tiedot itsestäsi, turkistilastasi ja lomitus-
palvelujen tuottajasta ovat ajan tasalla.
Huolehdi, että lomittajan on turvallista työskennellä tilallasi ja että eläimille on varattu
riittävästi rehua lomituksen ajaksi. Anna lomittajalle eläinten hoitoon ja tekniikan käyttöön
tarvittavat ohjeet.

Oma paikallisyksikkösi auttaa sinua lomituspalveluihin liittyvissä asioissa.
Lisätietoja lomituspalveluista
• mela.fi/maatalouslomitus
• Lomitusasioiden palvelunumero 029 435 2688, arkisin kello 8 –16
Lisää Mela-turvasta mela.fi ja tarinoita maaseudulta Juurevajoukko.fi
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Yhteistyössä lomituspalvelut sujuvat

