
Dags att hämta andan
Själv ordnad avbytarservice

En lantbruksföretagare kan välja att själv ordna sin avbytarservice. Det kan vara fråga om 

semester, vikariehjälp eller subventionerad avgiftsbelagd avbytarhjälp. Den lokala enheten 

betalar då ersättning för avbytararbetet som utförs.

Anmäl före utgången av juni om du vill övergå från kommunal avbytarservice till 

själv ordnad avbytarservice eller omvänt. Ändringen träder i kraft från början av 

följande kalenderår.

Ansök om avbytarservice
Lantbruksföretagare som själva ordnar avbytarservice ska ansöka om rätt till avbytar

service hos den lokala enheten. Ansökan om semester och avgiftsbelagd avbytarhjälp 

ska göras inom den ansökningstid som den lokala enheten meddelat. Ansökan 

om vikariehjälp ska lämnas in till den lokala enheten innan arbetet påbörjas.

I den lokala enhetens beslut om semester och vikariehjälp anges 

maxi miantalet avbytartimmar per dag som ersättning kan betalas för. 

Sökan den kan begära att LPA omprövar den lokala enhetens beslut.

Var köper jag avbytartjänster?
Ersättning kan betalas för själv ordnad avbytarservice om lantbruks

företagaren köper tjänsterna av en serviceproducent som är införd 

i förskottsuppbördsregistret. Serviceproducenten kan vara en privat 

yrkesutövare eller ett företag.

Kostnaderna ersätts inte om avbytartjänsten utförts av

• lantbruksföretagaren själv eller en familjemedlem

• en annan företagare i lantbruksföretaget eller företagarens 

 familjemedlem

• en delägare eller anställd i ett företag som helt eller delvis ägs 

 av en ovan nämnd person.

Familjemedlemmar är bland annat lantbruksföretagarens make, maka eller 

sambo. Familjemedlemmar är också lantbruksföretagarens eller makens, 

makans eller sambons barn och föräldrar som bor i samma hushåll som 

lantbruksföretagaren.

Ersättning
Den lokala enheten betalar ersättning för själv ordnad avbytarservice. Kon  

trollera ersättningens belopp för det aktuella året på lpa.fi/avbytarservice.

Ersättningen justeras årligen med lönekoefficienten. Ansökan om 

ersättning för själv ordnad avbytarservice ska lämnas in i efterskott. 

Ansökningsblanketten finns på lpa.fi/blanketter.

Köp tjänster 
av en service- 

producent i förskotts- 
uppbördsregistret.

Förvissa dig om 
att den lokala enheten får 
din skriftliga ansökan innan 

arbetet inleds.

Ansök behändigt om 
semester och vikariehjälp 

i Lomitusnetti på 
lpa.fi



Ersättning för hela avbytarperioden förutsätter att du ansöker om ersättning inom 

två kalendermånader efter den månad då avbytartjänsten började. Bifoga en kopia av 

serviceproducentens faktura till dig.

Du får ett beslut av den lokala enheten över hur stor ersättning som betalas för 

den själv ordnade avbytartjänsten. Ersättningen betalas till serviceproducenten. 

Du betalar själv mervärdesskatten och den del av fakturan som ersättningen 

inte täcker.

Meddela ändringar
Försäkra dig om att den lokala enheten har aktuella uppgifter om dig själv, ditt 

lantbruksföretag och serviceproducenten innan avbytartjänsten anlitas.

Gör så här

• Ansök om rätt till semester och avgiftsbelagd avbytarhjälp inom den ansökningstid 

som den lokala enheten meddelat.

• Ansök skriftligt hos den lokala enheten om vikariehjälp innan arbetet påbörjas.

• Beställ avbytartjänsten av en serviceproducent som är införd i förskottsupp 

 bördsregistret.

• Serviceproducenten utför de avtalade husdjursskötselarbetena och 

 skickar räkningen till dig.

• Fyll i en ansökan om ersättning med serviceproducentens underskrift 

 och bifoga en kopia av serviceproducentens räkning.

• Lämna in ansökan till den lokala enheten inom 2 kalendermånader 

 efter den månad avbytartjänsten började.

• Du får ett beslut av den lokala enheten om ersättningen och service 

 producenten får besked om beslutet. 

• Den lokala enheten betalar ersättningen till serviceproducenten.

• Den lokala enheten fakturerar dig för eventuella avgifter för vikariehjälp eller 

 subventionerad avgiftsbelagd avbytarhjälp.

• Betala den del av serviceproducentens räkning som den lokala enheten inte 

 ersätter (bl.a. mervärdesskatten).

Lomitusnetti till din tjänst
I Lomitusnetti kan du sköta ärenden om avbytarservice elektroniskt. Du kan uppdatera 

uppgifterna om dig och din gård, göra ansökningar och begära avbytartjänster.

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

Läs mer om avbytarservice
Dags att hämta andan – Avbytarservice för husdjursföretagare

Dags att hämta andan – Vikariehjälp för husdjursarbeten

Dags att hämta andan – Avbytarservice för pälsdjursuppfödare

Sök ersättning inom de 
två följande kalendermånaderna.

Ersättningen betalas till 
serviceproducenten.

Avgiften för vikariehjälp och 
avgiftsbelagd avbytarhjälp debiteras 

lantbruksföretagaren.

Beställ 
broschyrer på 

lpa.f i/ 
publikationer

Din egen lokala enhet hjälper dig i frågor som gäller avbytarservice.

Mer information

• lpa.fi/avbytarservice

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

Läs mer om LPA-tryggheten på lpa.fi
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