
 

 

 
 
Lomituspäivän kesto kunnan  
järjestäessä lomituspalvelusi 
 
Päätöksellä ilmoitettu lomituspäivän kesto on se aika, jonka  
lomittaja työskentelee sinun ollessasi vuosilomalla ja silloin, kun saat  
sijaisapua esimerkiksi sairastuttuasi.  
 
Lomituspäivän kesto on laskettu antamiesi tietojen pohjalta 
Tarkoitus on, että sinulle vahvistettu lomituspäivän kesto vastaa mahdollisimman hyvin sitä aikaa, mikä sinulta kuluu 
lomitettavissa kotieläintenhoitotöissäsi.  
 
Maatalousyrityksesi kokonaistyöajan laskemista varten olet antanut tiedot lomituspalveluissa hoidettavista eläimistä 
ja niiden hoitoon käytettävistä työmenetelmistä. Vuosilomahakemuksen yhteydessä olet ilmoittanut hakuhetken 
eläinmäärät sekä henkilöt, jotka eläimiä hoitavat. Olet myös ilmoittanut kaikkien eläimiä hoitavien henkilöiden 
keskimääräiset tehtäväosuudet prosentteina päivittäisistä välttämättömistä kotieläintenhoitotöistä.  
 
Maatalousyrityksen kokonaistyöajassa mukana ovat vain lomituspalveluihin kuuluvat työt 
Maatalousyrityksesi kokonaistyöaika on laskettu antamiesi tietojen pohjalta TTS-Manager -sovelluksella, mikäli 
mahdollista. Kokonaistyöajassa on mukana vain ne kotieläinten hoitotyöt, jotka on välttämätöntä hoitaa päivittäin 
tai vähintään kerran viikossa. Kyse ei siis ole kaikista tilan välttämättömistä töistä. Kasvinviljelytyöt, johtamistyöt tai 
esimerkiksi laitteiden korjaustyöt eivät kuulu lomituspalvelujen piiriin, eikä niitä siten lasketa mukaan 
kokonaistyöaikaa. Sen sijaan kokonaistyöajassa ovat mukana myös sellaiset päivittäiset välttämättömät kotieläinten 
hoitotyöt, joita hoitaa joku muu kuin lomaan oikeutettu henkilö. 
 
Kokonaistyöajassa ei ole mukana automaation valvontaan tarvittavaa varallaoloa tai valvontakäynteihin kuluvaa 
työaikaa. Varallaoloa tai valvontakäyntejä voit tilata tarvittaessa erikseen, jos olet ilmoittanut niiden tarpeesta 
vuosilomahakemuksellasi. Niistä veloitetaan erillinen palvelumaksu. Myöskään harvemmin kuin kerran viikossa 
tehtäviä kotieläintenhoitotöitä ei lasketa kokonaistyöaikaan, mutta niihin voi ostaa maksullista lomittaja-apua. 
 
Lomittaja työskentelee sinun lomasi aikana ilmoittamasi tehtäväosuuden mukaan 
Ollessasi vuosilomalla ja sijaisavulla lomittaja tekee ilmoittamasi tehtäväosuusprosentin mukaisen osuuden 
maatalousyrityksesi kokonaistyöajasta, eli sinulle vuosilomapäätöksellä vahvistetun lomituspäivän keston pituisen 
lomituspäivän. On siis tärkeää, että tehtäväosuudet on laskettu ja ilmoitettu oikein. Tehtäväosuuden on tarkoitus 
olla sinun osuutesi nimenomaan lomituspalveluihin kuuluvista töistä. Prosenttilasku kannattaa yleensä tehdä viikon 
kotieläintöistä. 
 
Esimerkki: Tilan eläimiä hoitaa yksi yrittäjä ja yksi palkattu työntekijä. Työntekijä tekee 5 päivänä viikossa 
eläintenhoitotöitä 7 tuntia päivässä. Yrittäjä työskentelee eläintenhoitotöissä samoina päivinä 4 tuntia päivässä, 
mutta työntekijän ollessa vapaana hän työskentelee 11 tuntia päivässä. Työntekijän tehtäväosuudeksi tulee ilmoittaa 
45 %, yrittäjän tehtäväosuudeksi 55 %. Yrittäjälle vahvistetaan 6 tunnin lomituspäivän kesto. Lomittajalle 
suunnitellaan yrittäjän loman ja sijaisavun aikana 6 tunnin työpäivä. 
 
Merkittävät muutokset olosuhteissa voivat muuttaa kokonaistyöaikaa ja lomituspäivän kestoa 
Jos tilan eläinmäärässä, työmenetelmissä tai muissa olosuhteissa tapahtuu merkittäviä ja pysyviä muutoksia, ilmoita 
niistä heti paikallisyksikköön. Paikallisyksikkö tekee silloin uuden laskelman maatalousyrityksesi kokonaistyöajasta ja 
antaa sinulle uuden päätöksen lomituspäiväsi kestosta. Tilapäinen muutos lomitettavassa työmäärässä ei aiheuta 
lomituspäivän keston muutosta. 
 
 



 

 

 
Lomituspäivän kestoa voidaan tilapäisesti pidentää paikallisyksikön järjestäessä palvelut 
Lomituspäivän kestoa voidaan lomitusajankohtana nostaa tilapäisesti esimerkiksi eläinten sairastumisten tai 
poikimisten yms. syyn takia. Samoin lomittajaksesi suunnitellun lomittajan ominaisuudet voivat vaikuttaa 
lomituspäivään pidentävästi. Pidentäminen on mahdollista myös silloin, jos tiettynä päivänä tilalla tehdään 
lomituksella hoidettava työ, joka ei ole päivittäinen, mutta kuitenkin joka viikko tehtävä lomitettava työ.  
 
Huomaa, että edellä esitetyn esimerkin mukaisessa tilanteessa lomituspäivän kestoa ei voida pidentää siksi, että 
työntekijä on vapaapäivällä, vaan lomittajan työaika on myös viikonloppuna maatalousyrittäjän keskimääräisen 
työpäivän pituinen (6 tuntia). Viikonloppulomituksen osalta hänen kannattaa etukäteen miettiä ratkaisu, sopiiko 
asiasta työntekijän kanssa vai pyytääkö esimerkiksi maksullista lomitusta päivän jatkeeksi. 
 
Lomituspäivän kestoa ei voida tilapäisen vähäisemmän työmäärän takia lyhentää.  Koska tämä koskee myös 
sijaisapua, sijaisapumaksu veloitetaan aina vähintään lomituspäivän keston mukaisilta tunneilta. 
 
Tehtäväosuusprosentteja voi muuttaa kesken lomavuoden vain poikkeustilanteessa 
Vuosilomahakemuksella ilmoittamasi tehtäväosuusprosentti voi muuttua kesken lomavuoden vain silloin, jos 
kotieläinten hoidossa työskentelevien henkilöiden määrä muuttuu. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi yrittäjän 
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen tai työntekijän palkkaaminen tai irtisanoutuminen. Tällaisessa tilanteessa voit 
hakea muutosta paikallisyksiköstä kirjallisesti, ja paikallisyksikkö antaa sinulle päätöksen uudesta lomituspäivän 
kestosta. 
 
Muistathan ilmoittaa paikallisyksikköön, jos vuosilomahakemuksen tai sijaisapuhakemuksen yhteydessä 
antamasi tiedot muuttuvat. 
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