
Lantbruksföretagarna ska ansöka skriftligen på förhand om rätt till alla avbytartjänster. 
En skriftlig ansökan om vikariehjälp ska lämnas in separat innan avbytararbetet börjar.

Lantbruksföretagares ansökan 
om semester

Ja Nej

Efternamn och alla förnamn
Uppgifter om sökanden

Personbeteckning Telefonnummer

Näradress, postnummer och postanstalt E-postadress

Jag ansöker om semesterrätt för år

Den lokala enhetens kontaktinformation: ASL

Utöver semester ansöker jag om rätt att använda avgiftsbelagd avbytarhjälp enligt lagen om avbytarservice (= subventionerad avgiftsbelagd avbytarhjälp)

Uppgifter om lantbruksföretagaren och -företaget
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Plats och datum Underskrift och namnförtydligande

Ett ytterligare villkor för avbytarservice är att lantbruksföretaget har minst 6 husdjursenheter. För att utreda detta och avbytardagens längd ska 
för varje lantbruksföretag dessutom ifyllas blanketten ”Anmälan av uppgifter om lantbruksföretaget för ansökan om semester”.

Förslag till semestertidpunkter (du kan ringa in särskilt viktiga tidpunkter)

Fyll i om du använder avbytarservice som den lokala enheten ordnar

Den som använder avbytarservice som den lokala enheten ordnar ska anmäla alla planerade semestertidpunkter (26 dagar) i semesteransökan. Om lant
bruksföretaget har högst 20 husdjursenheter eller den arbetstid för vilken avbytare behövs i företaget är högst 9 timmar, måste lantbruksföretagarna ta 
ut minst 20 dagar samtidigt. Avtala med de övriga semesterberättigade i lantbruksföretaget om tidpunkterna för den semester som tas ut samtidigt.

Bestämning av huvudsyssla

Vilken är eller var veckoarbetstiden i ditt arbetsavtal eller hur mycket arbetstimmar använder eller använde du för företagsverksamhet utanför gården?

Jag har läst dataskyddsbeskrivningen i vilken det anges hur mina personuppgifter behandlas hos LPA. lpa.fi/avbytarservice-gdpr

Ansökan kommit in, datum Diarienummer
Den lokala enhetens anteckningar

Sökandens underskrift Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga.

Får du arbetslivspension, full invalidpension som beviljats tills vidare eller rehabiliteringsstöd som motsvarar full invalidpension 
enligt en arbetspensionslag, minst 60 % olycksfallspension eller motsvarande ersättning enligt trafikförsäkringslagen eller har 
du en ansökan anhängig om en sådan förmån?

Har du en i 10 § i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) avsedd obligatorisk LFÖPL-försäkring i kraft?

Lyfter du en arbetslöshetsförmån enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) eller har du nu ansökt om sådan?

Omfattar den nämnda försäkringen den husdjursproduktion för vilken du söker avbytarservice?

Bedriver du eller har du under de senaste 6 månaderna bedrivit företagsverksamhet som inte ansluter sig till 
lantbruket och vars kontor finns utanför gården?

Är du en under 18-årig eller minst 68-årig lantbruksföretagare som bedriver husdjursproduktion?

Arbetar du för närvarande eller har du under de senaste 6 månaderna arbetat utanför gården i en anställning som varat 
minst 3 månader? 

Tillämpas inkomstskattelagen för gårdsbruk på beskattningen av den husdjursproduktion för vilken du söker avbytarservice?

Fortsätter den nämnda företagsverksamheten eller anställningen även vid tidpunkten för avbytartjänsten?
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Ja
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Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ansökt

Ansökt

Ansökt

Om du svarade Ja eller Ansökt, berätta vilken pension eller ersättning och från vilken institution:

Om företagsverksamheten eller anställningen har upphört under de senaste 6 månaderna eller upphör under semesteråret, 
ange slutdatum

timmar minuter

Den lokala enheten kan ordna antingen övervakningsbesök eller beredskap inom ramen för semesteravbytartjänst och vikariehjälp om det är
nödvändigt för att trygga skötseln av husdjuren. För övervakningsbesök debiteras 33 euro/besök, för beredskap 5 euro/timme (i 2016 års nivå).

Är det nödvändigt att ordna övervakningsbesök eller beredskap i samband med din semester för att trygga skötseln av husdjuren?

Hör dessa arbeten till din uppgiftsandel? Ja NejJa, beredskap. Ja, övervakningsbesökNej
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