
Genom avbytarservicen kan de lantbruksföretagare som bedriver husdjursproduktion 

få en avbytare till gården att sköta djuren under semester eller till exempel sjukdom.

Det ger möjlighet att lösgöra sig för en tid från den bindande husdjursskötseln 

och är på så sätt ett stöd för bättre ork i arbetet.

Villkor för att få avbytarservice
De lantbruksföretagare som arbetar dagligen med skötsel av husdjur kan få 

avbytar service.

Du kan ha rätt till avbytarservice om du har en obligatorisk 

LFÖPL-försäkring, husdjursproduktionen på din gård beskattas 

enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk och gården har minst 6 

husdjursenheter.

En husdjursenhet är lika med

 • 1 ko

 • 4 dikor

 • 4 andra nötdjur

 • 2 hästar

 • 3 suggor jämte grisar

 • 4 galtar

 • 15 andra svin

 • 4 getter över sex månader

 • 10 får över sex månader

 • 30 avelsrävar eller finnsjubbar

 • 60 andra pälsdjur som hålls för avelsbruk

 • 100 andra djur som är fjäderfä

 • 1 000 broilrar eller 1 000 kycklingar under sexton veckor.

Ett ytterligare villkor för att ha rätt till semester och avgiftsbelagd avbytarhjälp är att 

lant bruksföretagaren arbetar i sitt lantbruksföretag som huvudsyssla. Det betraktas som 

huvudsyssla om lantbruksföretagaren arbetar mer i husdjursskötseln än i arbeten utanför 

lantbruksföretaget. Den som får pension eller en arbetslöshetsförmån har i allmänhet inte 

rätt till avbytarservice.

Vikariehjälp är däremot möjlig också för en lantbruksföretagare i bisyssla om arbets-

insatsen i husdjursskötseln är så betydande att arbetet inte kan skötas genom interna 

arrangemang i företaget. Även i detta fall kan vikariehjälp fås bara om alla andra villkor för 

att få avbytarservice uppfylls.

Pusta ut en stund
Avbytarservice för husdjursföretagare

Den som får 
pension eller en arbets- 

löshetsförmån har 
i allmänhet inte rätt 
till avbytarservice.

Avbytarservicen 
består av 

semester 

vikariehjälp 

avgiftsbelagd 
avbytarhjälp

Avbytaren 
sköter de djur som 
medräknas i antalet 

husdjursenheter.



Du ansöker 
bekvämt om 
semester och 

vikariehjälp via 
Lomitusnetti, 

lpa.fi

Vikariehjälp är 
avgiftsbelagd service. 
Din egen avgift för 
vikariehjälp ser du 
på lpa.fi/etjanster.

Skillnader 
mellan service- 

sätten
Själv ordnad avbytarservice

Lantbruksföretagaren skaffar själv tjänsterna
 av ett företag eller en yrkesutövare som

införts i förskottsuppbördsregistret.

Helgdagar kan ingå i semestern utan begränsning.

Inte skyldighet att ha semester samtidigt.

Lantbruksföretagaren kan ta ut sin semester fritt
under kalenderåret.

Övervakningsbesök och beredskap ersätts inte.

Servicen sker på eget och 
avbytarserviceföretagets ansvar.

Den lokala enhetens service

Den lokala enheten ordnar en avbytare
som är anställd hos enheten eller så köper

enheten tjänsten av ett företag eller en yrkesutövare.

Högst 3 helgdagar får ingå i semestern.

Om högst 20 husdjursenheter eller högst 9 timmar 
måste 20 semesterdagar tas samtidigt. 

Möjlighet att flytta semesterdagar om företagaren 
eller avbytaren blir sjuk.

Vid behov kan övervakningsbesök
eller beredskap ordnas.

Servicen sker på kommunens
ansvar.

Avbytarservice kan inte ordnas för sådana lantbruksföretag som är företag isvårigheter 

enligt EU:s gruppundantagsförordning för jordbrukssektorn.

Se närmare om villkoren för att få avbytarservice på lpa.fi/avbytarservice.

Hur servicen kan ordnas
Du kan välja om du vill anlita de avbytartjänster som den lokala enheten ordnar eller om 

du vill ordna servicen själv.

Om du vill övergå från den lokala enhetens tjänster till själv ordnad avbytarservice eller 

omvänt ska du anmäla det före utgången av juni. Ändringen träder i kraft från ingången av 

nästa kalenderår.

Närmare information om att själv ordna sin avbytarservice finns i broschyren 

Pusta ut en stund – Själv ordnad avbytarservice.

Semestertjänster
Semestern är 26 dagar per kalenderår. Semestern är avgiftsfri.

En semesteravbytare utför den semestrande lantbruksföretagarens uppgiftsandel av de 

dagliga arbeten som är nödvändiga för skötsel av husdjuren.

Begränsningar då den lokala enhetens service anlitas
På de gårdar som har högst 20 husdjursenheter eller där de semesterberättigade lant-

bruksföretagarna arbetar högst 9 timmar i husdjursarbeten måste alla lantbruksföretagare 

ta ut 20 dagar av sin semester samtidigt. Högst 3 söndagar eller helgdagar kan ngå i semes-

tern.

Vikariehjälp
En lantbruksföretagare som är berättigad till avbytarservice kan få 

vikariehjälp i olika livssituationer. Sjukdom är den vanligaste orsaken. 

Vikarie hjälpen innebär att en lantbruks-avbytare utför ifrågavaran-

de lantbruksföretagares nödvändiga dagliga arbeten för skötsel 

av husdjuren.

Ansökan om vikariehjälp måste göras skriftligt innan de 

arbeten som ingår påbörjas. Det här gäller oberoende av om 

man anlitar den lokala enhetens tjänster eller själv ordnar sin 

avbytarservice.

Blanketten för ansökan om vikariehjälp finns på den lokala 

en hetens webbplats och på lpa.fi/blanketter. Ansökan kan också 

göras via Lomitusnetti på lpa.fi.



Aktuella pris- 
uppgifter får du av 

din lokala enhet eller 
på lpa.fi/  

avbytarservice.

Den lokala enhetens service

Den lokala enheten ordnar en avbytare
som är anställd hos enheten eller så köper

enheten tjänsten av ett företag eller en yrkesutövare.

Högst 3 helgdagar får ingå i semestern.

Om högst 20 husdjursenheter eller högst 9 timmar 
måste 20 semesterdagar tas samtidigt. 

Möjlighet att flytta semesterdagar om företagaren 
eller avbytaren blir sjuk.

Vid behov kan övervakningsbesök
eller beredskap ordnas.

Servicen sker på kommunens
ansvar.

Ansökan om vikariehjälp måste åtminstone 

innehålla uppgift om

 • sökandens namn och födelsedatum

 • grunden för vikariehjälp (till exempel arbetsoförmåga till 

 följd av sjukdom)

 • vilken dag vikariehjälpen börjar.

Du kan höra dig för hos din lokala enhet om andra skriftliga ansökningssätt.

Övervakningsbesök och beredskap
De lokala enheterna kan vid behov i samband med semester- och vikariehjälpstjänster 

ord na kvällskontroller eller andra övervakningsbesök hos de lantbruksföretagare som 

anlitar deras tjänster. Enheterna kan också på automatiserade gårdar ordna beredskap för 

övervakning av automation. De gårdar som själva ordnar sin avbytarservice har inte till - 

gång till dessa förmåner.

Övervakningsbesök och beredskap är avgiftsbelagd service. Du kan fråga din lokala 

enhet vad tjänsterna kostar eller kontrollera det på lpa.fi/avbytarservice.

Avgiftsbelagd avbytarhjälp
En semesterberättigad lantbruksföretagare kan också anlita avgiftsbelagd avbytarhjälp. 

Avgiftsbelagd avbytarhjälp kan ordnas bara om det finns lediga avbytare efter att semes-

tertjänster och vikariehjälp ordnats. Det är inte möjligt att anlita en tillfällig avbytare som 

lantbruksföretagaren föreslår.

Avgiftsbelagd avbytarhjälp kan användas för att ordna egna husdjursskötselarbeten 

antingen som hela dagar eller för att komplettera semester- eller vikariehjälpsdagar. Andra 

arbeten än husdjursskötsel kan inte utföras.

Man kan få subventionerad avgiftsbelagd avbytarhjälp i högst 120 timmar per kalenderår.

Aktuella prisuppgifter för servicen får du av din lokala enhet 

och på lpa.fi/avbytarservice.

Att ansöka om avbytarservice
Man måste ansöka skriftligt om rätt till avbytarservice. Ansökan om semester och avgifts- 

belagd avbytarhjälp görs på en och samma ansökningsblankett inom den ansökningstid som 

den lokala enheten informerar sina egna kunder om.

Se till att den lokala enheten får din skriftliga ansökan innan avbytaren börjar arbeta.

Även vikariehjälp måste sökas skriftligt innan de arbeten som ingår påbörjas. Det här 

gäller oberoende av om man anlitar den lokala enhetens tjänster eller själv ordnar sin 

avbytarservice.

Det går också att ansöka om avbytarservice via Lomitusnetti och på andra skriftliga sätt 

som du kan fråga din lokala enhet om.
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Din egen lokala enhet hjälper dig i frågor som rör avbytarservice.

Mer information

 • lpa.fi/avbytarservice

 • servicenummer för avbytarärenden 029 435 2688, vardagar kl. 8–16

 • allmänt om LPA-tryggheten på lpa.fi

Logga in på 
Lomitusnetti med 
dina personliga 
nätbankskoder,  

lpa.fi eller 
lomitus.fi

De lokala enheterna ordnar avbytarservicen
LPA har det riksomfattande ansvaret för avbytarservicen. I praktiken 

ordnas servicen av de kommuner som LPA har ingått avtal med. De 

områden bestående av flera kommuner som ordnar avbytarservicen 

kallas lokala enheter.

Den lokala enheten fattar beslut om dina avbytartjänster. Vid 

behov kan du begära att LPA omprövar enhetens beslut, och 

LPA:s beslut kan du sedan överklaga hos förvaltnings domstolen.

Samarbete får servicen att flyta
Den lokala enheten kan betjäna dig bäst om du ser till att enhe-

ten har aktuella uppgifter om dig själv och ditt lantbruksföretag.

Före varje avbytartjänst ska du

 • anmäla förändringar som kan inverka på avbytarservicen

 • säkerställa att avbytaren kan arbeta under trygga förhållanden

 • se till att arbetsanvisningarna är uppdaterade och finns till hands

 • ordna med de förbrukningsartiklar som behövs under avbytar tjänsten

 • komma överens med den lokala enheten om eventuell hand ledning, 

 beredskap eller övervakningsbesök.

En samarbetsgrupp är verksam på varje lokal enhets område. 

Lantbruksföretagarna är också representerade i gruppen. Du kan 

kontakta samarbetsgruppen om du vill vara med och ut- 

veckla avbytarverksamheten på orten.

Lomitusnetti till din tjänst
Du kan sköta dina avbytarserviceärenden elektroniskt via Lomitusnetti. Där kan 

du uppdatera uppgifterna om dig och din gård, göra ansökningar och begära avbytar-

tjänster.

Logga in med dina personliga nätbankskoder på lpa.fi eller lomitus.fi.

Läs mer om avbytarservice
Pusta ut en stund – Själv ordnad avbytarservice

Pusta ut en stund – Vikariehjälp för husdjursarbeten

Pusta ut en stund – Avbytarservice för pälsdjursuppfödare

Se till att den lokala 
enheten får din skriftliga ansökan 

innan arbetena påbörjas. 

Du kan sköta dina avbytarservice- 
ärenden elektroniskt 

via Lomitusnetti.


