
Hengähdä hetki
Lomitusta kotieläintiloille

Eläkeläisellä tai 
työttömyysetuutta 

saavalla ei yleensä ole 
oikeutta lomitus- 

palveluihin.

Maatalousyrittäjien lomituspalvelujen avulla kotieläintuotantoa harjoittavat maatalous 

yrittäjät voivat saada sijaisen hoitamaan eläimiä puolestaan, kun pitävät vuosilomaa tai 

ovat esimerkiksi sairaana.

Lomituspalvelut tukevat maatalousyrittäjän työssä jaksamista antamalla hänelle 

mah dollisuuden irrottautua hetkeksi sitovasta kotieläinten hoitotyöstä.

Edellytykset lomituspalvelujen saamiselle
Lomituspalveluja voivat saada sellaiset maatalousyrittäjät, jotka työsken   

televät päivit täin kotieläinten hoitotöissä.

Jos sinulla on pakollinen MYELvakuutus, tilasi kotieläintuo

tanto on maata lousverotettua ja kotieläimiä on vähintään 6 

kotieläinyksikköä, sinulla voi olla oikeus lomituspalveluihin.

Yksi kotieläinyksikkö on

 • yksi lehmä

 • neljä emolehmää 

 • neljä muuta nautaa

 • kaksi hevosta

 • kolme emakkoa porsaineen

 • neljä karjua

 • 15 muuta sikaa

 • neljä yli kuuden kuukauden ikäistä vuohta

 • 10 yli kuuden kuukauden ikäistä lammasta

 • 30 siitoskettua tai suomensupea

 • 60 muuta siitosturkiseläintä

 • 100 siipikarjaeläintä

 • 1 000 broileria tai 1 000 alle 16viikkoista kananpoikaa

Vuosilomaoikeuden ja maksullisen lomituksen edellytyksenä on lisäksi, että maata

lousyrittäjä työskentelee maatalousyrityksessään päätoimisesti. Maatalousyrittäjä on pää

toiminen, jos hän työskentelee kotieläinten hoitotöissä enemmän kuin maatalousyrityksen 

ulkopuolisissa töissä. Eläkeläisellä tai työttömyysetuutta saavalla ei yleensä ole oikeutta 

lomituspalveluihin.

Sijaisapua voi saada myös sivutoiminen maatalousyrittäjä, jos hänen työpanoksensa ko

tieläinten hoitotöissä on niin merkittävä, ettei sitä voida hoitaa yrityksen sisäisiä järjestelyjä 

tekemällä. Tässäkin tapauksessa sijaisapua voi saada vain, jos kaikki muut lomituspalvelujen 

saamisen edellytykset täyttyvät.

Lomituspalveluja 
ovat 

vuosiloma 

sijaisapu 

maksullinen 
lomitus

Lomituspalveluilla 
hoidetaan niitä 

eläimiä, joista koti- 
eläinyksiköt 
lasketaan.



Itse järjestetty lomitus

Maatalousyrittäjä hankkii itse palvelut 
ennakkoperintärekisteriin merkityltä yritykseltä 

tai ammatinharjoittajalta

Vuosilomassa ei pyhäpäivärajoitusta

Vuosilomassa ei velvoitetta pitää lomia samanaikaisesti

Maatalousyrittäjä voi pitää vuosilomansa vapaasti 
kalenterivuoden sisällä

Valvontakäyntejä tai varallaoloa ei korvata

Lomitukset omalla ja lomitus   
palveluyrityksen vastuulla

Vuosiloma- ja 
sijaisapuhakemus 
on helppo tehdä 
Lomitusnetissä, 

osoitteessa 
mela.fi.

Sijaisapu on 
maksullista palvelua. 
Katso oma sijaisapu- 

maksusi Melan asiointi-
palveluista, osoitteesta 

mela.fi

Paikallisyksikön palvelut

Paikallisyksikkö järjestää tilalle palveluksessaan 
olevan lomittajan tai ostaa palvelun yritykseltä 

tai ammatinharjoittajalta

Vuosilomassa 3 pyhäpäivän rajoitus

Vuosilomassa 20 päivää pidetään yhtä aikaa, jos tilalla 
enintään 20 kotieläinyksikköä tai 9 tuntia

Vuosilomapäivien siirtomahdollisuus, jos yrittäjä 
tai lomittaja sairastuu

Voidaan järjestää tarvittaessa valvontakäyntejä 
tai varallaoloa

Lomitukset kunnan 
vastuulla

Palvelu- 
vaihtoehtojen 

eroja

Lomituspalveluja ei voida järjestää sellaisille maatalousyrityksille, jotka ovat EU:n 
maata lousalan ryhmäpoikkeusasetuksen tarkoittamia vaikeuksissa olevia yrityksiä.

Katso tarkemmin lomituspalvelujen saamisen edellytyksistä Melan
nettisivuilta mela.fi/maatalouslomitus.

Palvelujen järjestämisvaihtoehdot
Voit valita, käytätkö paikallisyksikön järjestämiä lomituspalveluja vai järjestätkö lomituksesi 

itse.

Ilmoitus siirtymisestä paikallisyksikön palveluista itse järjestetyn lomituksen piiriin tai 

päinvastoin tehdään kesäkuun loppuun mennessä. Muutos astuu voimaan seuraavan 

kalenterivuoden alusta lähtien.

Tarkempaa tietoa itse järjestetystä lomituksesta saat esitteestä

Hengähdä hetki, järjestä itsellesi lomitusta.

Vuosilomalomitus
Vuosilomaa voit pitää 26 päivänä kalenterivuodessa. Vuosiloma on maksutonta.

Vuosilomalomituksessa hoidetaan lomalla olevan maatalousyrittäjän tehtäväosuus välttä

mättömistä päivittäisistä kotieläinten hoitotöistä.

Rajoitukset paikallisyksikön palveluja käyttäville
Tiloilla, joilla on enintään 20 kotieläinyksikköä tai vuosilomaan oikeutetut maatalousyrittäjät 

työskentelevät enintään 9 tuntia kotieläintöissä, on kaikkien maatalousyrittäjien pidettävä 

vuosilomastaan 20 päivää samanaikaisesti. Vuosilomassa voi olla enintään 3 sunnuntaita tai 

muuta pyhäpäivää.

Sijaisapulomitus
Lomituspalveluihin oikeutettu maatalousyrittäjä voi saada sijaisapua use

assa eri elämäntilanteessa. Eniten sijaisapua käytetään sairas tumisen 

vuoksi. Sijaisapulomituksessa maatalouslomittaja hoitaa sijaisapua 

saavan maatalousyrittäjän välttämättömät päivittäiset kotieläinten 

hoito työt.

Sijaisapua pitää hakea kirjallisesti ennen lomitustöiden aloit

tamista. Tämä koskee sekä paikallisyksikön palveluja käyttäviä 

että itse lomituksensa järjestäviä.

Sijaisapuhakemus löytyy paikallisyksikkösi nettisivuilta sekä 

Melan nettisivuilta osoitteesta mela.fi/lomakkeet. Voit tehdä 

sijaisapuhakemuksen myös sähköisesti lomitusnetissä, osoit  

teessa mela.fi.



Sijaisapuhakemuksella täytyy olla vähintään seuraavat tiedot:

 • hakijan nimi ja syntymäaika

 • sijaisavun syy (esimerkiksi sairauden aiheuttama työkyvyttömyys)

 • sijaisavun alkamispäivä.

Omasta paikallisyksiköstäsi saat tietoa muista mahdollisuuksista

tehdä kirjallinen hakemus.

Valvontakäynnit ja varallaolo
Paikallisyksiköt voivat tarvittaessa vuosiloma ja sijaisapulomituksen yhteydessä järjestää 

palvelujaan käyttäville maatalousyrittäjille iltatarkastuksia tai muita valvontakäyntejä. Paikal

lisyksiköt voivat myös järjestää automatisoiduille tiloille varallaoloa automaation valvontaa 

varten. Näitä etuuksia ei ole käytettävissä itse lomituksensa järjestävillä tiloilla.

Valvontakäynnit ja varallaolo ovat maksullisia palveluja.  Tarkista ajantasaiset hinnat omas

ta paikallisyksiköstäsi tai Melan nettisivuilta mela.fi/maatalouslomitus.

Maksullinen lomitus
Vuosilomaan oikeutettu maatalousyrittäjä voi käyttää myös maksullista lomittajaapua. 

Maksullista lomitusta voidaan järjestää vain, jos lomittajia on vuosiloma ja sijaisapulomitus

ten jälkeen vielä vapaana. Maksullista lomitusta ei voi lomittaa maatalousyrittäjän ehdottama 

tilapäinen lomittaja.

Maksullista lomitusta voi käyttää omien kotieläinten hoitotöiden järjestämiseen koko 

naisina päivinä tai täydentämään vuosiloma tai sijaisapupäivää. Muita kuin kotieläinten hoi

toon liittyvä töitä ei hoideta maksullisessakaan lomituksessa.

Tuettua maksullista lomitusta voi saada enintään 120 tuntia kalenterivuodessa.

Tarkista ajantasaiset hinnat omasta paikallisyksiköstäsi tai Melan 

nettisivuilta mela.fi/maatalouslomitus.

Lomituspalvelujen hakeminen
Oikeutta lomituspalveluihin on haettava kirjallisesti. Vuosilomaa ja maksullista lomitusta  

haetaan samalla hakemuslomakkeella paikallisyksikön määräämän hakuajan puitteissa. 

Paikallisyksikkö tiedottaa omille asiakkailleen vuosilomahakemusten hakuajan.

Huolehdi siitä, että kirjallinen hakemus ehtii paikallisyksikköön ennen lomitustöiden 

aloittamista.

Myös sijaisapua pitää hakea kirjallisesti ennen lomitustöiden aloittamista.  Tämä koskee 

sekä paikallisyksikön palveluja käyttäviä että itse lomituksensa järjestäviä. 

Lomituspalveluja voi hakea myös sähköisesti Lomitusnetissä. Omasta paikallisyksiköstäsi 

saat tietoa muista mahdollisuuksista tehdä kirjallinen hakemus.

Paikallisyksiköt järjestävät lomituspalvelut
Melalla on valtakunnallisesti vastuu lomituspalveluista. Kunnat, joiden kanssa Mela on tehnyt 

sopimuksen, järjestävät lomituspalvelut. Näitä lomituspalveluita hoitavia usean kunnan muo

dostamia alueita kutsutaan paikallisyksiköiksi.

Paikallisyksikön palvelut

Paikallisyksikkö järjestää tilalle palveluksessaan 
olevan lomittajan tai ostaa palvelun yritykseltä 

tai ammatinharjoittajalta

Vuosilomassa 3 pyhäpäivän rajoitus

Vuosilomassa 20 päivää pidetään yhtä aikaa, jos tilalla 
enintään 20 kotieläinyksikköä tai 9 tuntia

Vuosilomapäivien siirtomahdollisuus, jos yrittäjä 
tai lomittaja sairastuu

Voidaan järjestää tarvittaessa valvontakäyntejä 
tai varallaoloa

Lomitukset kunnan 
vastuulla

Tarkista 
ajantasaiset hinnat 
omasta paikallis-  

yksiköstäsi tai Melan 
nettisivuilta mela.fi/ 
maatalouslomitus



Lisää Mela-turvasta mela.fi ja tarinoita maaseudulta Juurevajoukko.fi

G
ra

no
 •

 1
0/

20
20

Oma paikallisyksikkösi auttaa sinua lomituspalveluihin liittyvissä asioissa.

Lisätietoja lomituspalveluista

 • mela.fi/maatalouslomitus

 • Lomitusasioiden palvelunumero 029 435 2688, arkisin kello 8 –16

Paikallisyksiköt tekevät lomituksiasi koskevat päätökset. Niihin voit hakea 

oikaisua Melasta. Melan päätöksestä voit valittaa hallintooikeuteen.

Yhteistyössä lomituspalvelut sujuvat
Paikallisyksikössä pystytään palvelemaan sinua parhaiten, kun huo

lehdit siitä, että paikallisyksikön tiedot itsestäsi ja maatalousyrityk

sestäsi ovat ajan tasalla.

Ennen lomitusta

 • ilmoita muutoksista, jotka voivat vaikuttaa lomituspalveluihin

 • varmista, että lomittajan työskentelyolosuhteet ovat kunnossa

 • huolehdi, että työohjeet ovat ajan tasalla ja löydettävissä

 • järjestä lomituksen aikana tarvittavat kulutustarvikkeet

 • sovi paikallisyksikön kanssa mahdollisesta opastuksesta, varallaolosta 

 tai valvontakäynneistä.

Jokaisen paikallisyksikön alueella toimii yhteistoimintaryhmä. Yhteistoi

mintaryhmässä on mukana myös maatalousyrittäjien edustajia. Voit olla 

yhteydessä yhteistoimintaryhmään, kun haluat olla mukana kehittämäs

sä paikallista lomitustoimintaa.

Lomitusnetti palvelee
Lomitusnetissä voit hoitaa lomitusasioitasi sähköisesti. Voit päivittää 

omia ja tilasi tietoja sekä tehdä hakemuksia ja lomituspyyntöjä.

Lomitusnettiin kirjaudutaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla

Melan nettisivuilta mela.fi tai lomitus.fi

Lue lisää lomituksesta
 • Hengähdä hetki – Järjestä itsellesi lomitusta

 • Hengähdä hetki – Sijaisapua kotieläintöihin

 • Hengähdä hetki – Turkistuottajan lomituspalvelu

Lomitusnettiin 
kirjaudutaan henkilö- 

kohtaisilla pankki- 
tunnuksilla Melan 

nettisivuilta mela.fi 
tai lomitus.fi

Huolehdi siitä, että 
kirjallinen hakemus ehtii 
paikallisyksikköön ennen 

töiden aloittamista. 

Hoida lomitusasiasi sähköisesti 
Lomitusnetissä 

mela.fi tai lomitus.fi

http://mela.fi
http://www.lomitus.fi
http://mela.fi
http://www.lomitus.fi

