Lomituspalveluyrittäjä
HUOMAA MUUTOKSET ITSE JÄRJESTETYSSÄ LOMITUKSESSA

Vuoden 2016 alusta lähtien itse lomituksensa järjestävät maatalousyrittäjät eivät voi
enää järjestää lomituspalveluitaan palkkaamalla itselleen työntekijän. Sen sijaan he voivat
ostaa lomituspalveluja ennakkoperintärekisteriin merkityltä palvelun tuottajalta. Paikallisyksikkö maksaa palvelusta korvauksen palvelun tuottaneelle yritykselle, jos kaikki
korvaamisen edellytykset täyttyvät.

Kustannuksia ei korvata, jos lomittajana on toiminut
• maatalousyrittäjä tai hänen perheenjäsenensä
• saman maatalousyrityksen toinen yrittäjä tai hänen perheenjäsenensä
• edellämainittujen kokonaan tai osittain omistaman yrityksen osakas tai työntekijä.
Perheenjäseneksi katsotaan maatalousyrittäjän tai maatalousyrityksen toisen yrittäjän
avio- tai avopuoliso sekä henkilö, joka elää maatalousyrittäjän tai maatalousyrityksen toi-

Itse järjestetty lomitus voidaan ostaa
ennakkoperintärekisteriin merkityltä
yritykseltä tai ammatinharjoittajalta.
Paikallisyksikkö maksaa korvauksen
suoraan palvelun tuottaneelle yritykselle.

sen yrittäjän taloudessa ja on hänelle tai hänen avio- tai avopuolisolleen sukua suoraan
ylenevässä tai alenevassa polvessa.

Korvaus maksetaan palvelun tuottajalle
Aikaisemmasta käytännöstä poiketen korvaus maatalousyrittäjän itselleen järjestämästä
lomituspalvelusta maksetaan lomituspalvelun tuottaneelle lomituspalveluyritykselle tai
itsenäiselle ammatinharjoittajalle. Korvaus maksetaan korvaushakemuksella ilmoitetulle
yrityksen tai ammatinharjoittajan pankkitilille. Paikallisyksikkö lähettää palvelun tuottajalle
ilmoituksen korvauksen maksamisesta.

• Maatalousyrittäjä tekee hakemuksen oikeudestaan vuosilomaan ja maksulliseen
lomitukseen paikallisyksikön määräämän hakuajan puitteissa.
• Paikallisyksikkö tekee päätöksen oikeudesta vuosilomaan ja maksulliseen lomitukseen.
• Ennen sijaisaputöiden aloittamista maatalousyrittäjä jättää kirjallisen sijaisapuhakemuksen paikallisyksikköön.
• Maatalousyrittäjä tilaa lomituspalvelun ennakkoperintärekisteriin merkityltä
palvelun tuottajalta ja sopii tuntihinnan palvelun tuottajan kanssa.
• Palvelun tuottaja tekee sovitut työt ja lähettää laskun maatalousyrittäjälle.
• Maatalousyrittäjä tekee korvaushakemuksen, jonka myös palvelun tuottaja
allekirjoittaa.
• Maatalousyrittäjä jättää korvaushakemuksen paikallisyksikköön lomitusta
seuraavan 2 kalenterikuukauden aikana.
• Maatalousyrittäjä liittää korvaushakemukseen kopion palvelun tuottajan laskusta.
• Paikallisyksikkö tekee korvauspäätöksen maatalousyrittäjälle ja antaa ilmoituksen
palvelun tuottajalle.
• Paikallisyksikkö maksaa korvauksen palvelun tuottajalle.
• Paikallisyksikkö laskuttaa mahdollisen sijaisapu- tai tuetun maksullisen maksun
maatalousyrittäjältä.
• Maatalousyrittäjä maksaa palvelun tuottajalle laskusta sen osan, jota paikallisyksikkö
ei korvaa (mm. alv:n osuuden).

Lasku toimitetaan maatalousyrittäjälle
Maatalousyrittäjän on liitettävä kopio palvelun tuottajan laskusta korvaushakemukseensa. Laskuun sisältyvä arvonlisävero on eriteltävä. Laskusta tai korvaushakemuksesta
on käytävä ilmi lomitetut työt ja sovittu tuntihinta sekä kunakin päivänä tehdyt lomitustunnit. Sekä palvelua käyttänyt maatalousyrittäjä että palvelun tuottaja vahvistavat allekirjoituksellaan korvaushakemuksella ilmoitetut tiedot oikeiksi. Korvaushakemus löytyy
Melan nettisivuilta mela.fi/lomakkeet > Lomitus.
Maatalousyrittäjä vastaa laskun maksamisesta
Paikallisyksikkö korvaa kultakin lomituspäivältä enintään sen tuntimäärän, minkä se on
vahvistanut maatalousyrittäjän lomituspäivän pituudeksi. Vain välttämättömät päivittäiset
kotieläinten hoitotyöt kuuluvat korvattaviin töihin. Kasvinviljelytöitä ei korvata, ei myöskään mahdollisia valvontakäyntejä tai varallaoloa. Korvattavaa lomituspäivän pituutta kannattaa tiedustella lomituksen tilanneelta maatalousyrittäjältä.
Itse järjestetyn lomituksen korvauksena maksetaan tuntihinta, jonka maatalousyrittäjä
ja palvelun tuottaja ovat sopineet työkorvaukseksi, kuitenkin enintään 26,85 euroa tunnilta (alv 0 %). Enimmäiskorvauksen määrää tarkistetaan vuosittain palkkakertoimella.
Paikallisyksikkö ei korvaa arvonlisäveron osuutta, eikä esimerkiksi matkakuluja.
Jos maatalousyrittäjä saa kielteisen päätöksen korvaushakemukseensa tai jos korvaus
maksetaan vain osittain, maatalousyrittäjä vastaa itse laskun maksamisesta lomituspalvelun tuottajalle siltä osin kuin korvausta ei makseta.
Maatalousyrittäjän on haettava korvausta kahden kalenterikuukauden kuluessa lomituksen alkamisesta.
Verottajalle ilmoitetaan maksetut korvaukset
Verottaja saa vuosittain paikallisyksiköistä tiedot kaikista yrityksistä ja ammatinharjoittajista, joille paikallisyksikkö on maksanut korvausta sekä korvatun summan. Palvelun
tuottaja vastaa itse yrityksensä lakisääteisistä velvoitteista.
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