
Lomituspalvelut maatilan 
luovutuksessa 
 
Maatilan luovuttaminen jatkajalle päättää yleensä luopujan lomaoikeuden. 
Jatkaja saattaa periä pitämättömät vuosilomat.  
 

Oikeus lomituspalveluihin päättyy pakollisen MYEL-vakuutuksen päättymiseen  
Kun maatalousyrittäjä luopuu maatalousyrityksestään, hänen pakollinen MYEL-vakuutuksensa yrittäjänä päättyy. 
Samaan päivämäärään päättyy myös hänen oikeutensa lomituspalveluihin. 
 
Jos kuitenkin luopuja jatkaa työskentelyä tilan kotieläintenhoitotöissä ja hänelle maksetaan palkkaa, eikä 
luopumistukea nuoresta iästä johtuen vielä makseta (uinuva luopumistuki), hänet voidaan tietyin ehdoin vakuut-
taa pakollisella MYEL-vakuutuksella perheenjäsenenä. Pakollisen vakuutuksen jatkuessa katkotta hänellä voi edel-
leen olla oikeus kaikkiin lomituspalveluihin pakollisen MYEL-vakuutuksen ajan. 
 
Maatalousyrittäjällä voi olla oma vuosilomaoikeus vakuutuksen alkamisvuonna vain, jos hänen pakollinen MYEL-
vakuutuksensa alkaa jo vuoden 1. päivästä. Jos jatkajan pakollinen MYEL-vakuutus alkaa vasta 2.1. tai myöhem-
min, hän voi kuitenkin "periä" luopujien pitämättömät vuosilomapäivät, jos 

• luopujalla/luopujilla oli vuosilomaoikeus luopumisajankohtana 

• luopuja/luopujat eivät ole käyttäneet kaikkia vuosilomapäiviään ennen luovutusta 

• jatkaja täyttää kaikki muut vuosiloman saamisen edellytykset 
 
Myös jatkajan avio- tai avopuoliso voi periä vuosilomapäiviä, jos hän työskentelee tilan kotieläinten hoitotöissä 
heti tilakaupasta alkaen ja hänet vakuutetaan pakollisella MYEL-vakuutuksella. 
 
Jos jatkaja on tilan haltuunottoa edeltäneiden 6 kuukauden aikana ollut päätoimisesti töissä maatalousyrityksen 
ulkopuolella, vuosilomaa saa vasta 6 kuukauden karenssin jälkeen. Sijaisapuoikeus voi olla heti vakuutuksen 
alkamisesta lähtien. 
 

Yritysmuodolla voi olla merkitystä, sillä yritysmuoto vaikuttaa verotukseen ja vakuutukseen 
Maatalousyrityksen yritysmuoto ei yksinään vaikuta siihen, onko jatkajilla oikeus lomituspalveluihin vai ei. Kuiten-
kin esimerkiksi osakeyhtiö vakuutetaan eri säännöin kuin yhtymä. Lomituspalvelujen saaminen edellyttää, että 
lomitettavaa kotieläintuotantoa verotetaan maatilatalouden tuloverolain mukaan ja vakuutetaan pakollisella 
MYEL-vakuutuksella. Selvitä vakuutusasia ennakkoon Melasta tai Mela-asiamieheltäsi. 
 

Tehtäväosuudet on selvitettävä viimeistään vuosiloma- tai sijaisapuhakemuksen yhteydessä 
Jatkajan tulee hakea vuosiloma- ja sijaisapuoikeutta kirjallisesti ennen lomituksen aloittamista. Viimeistään siinä 
vaiheessa on myös täytettävä hakemuksen liite "Ilmoitus maatalousyrityksen tiedoista lomituspalvelujen hake-
mista varten". Tällä lomakkeella ilmoitetaan paikallisyksikköön myös tilan kaikkien yrittäjien ja muiden työnteki-
jöiden tehtäväosuudet kotieläintenhoitotöistä. On tärkeää, että paikallisyksikköön ilmoitetut tehtäväosuudet vas-
taavat sitä, kuinka päivittäiset välttämättömät kotieläinten hoitotyöt jakautuvat tilalla työskentelevien kesken. 
Lomittajalle suunnitellaan työaika tehtäväosuuksien mukaisesti sekä vuosiloma- että sijaisapulomituksessa.  
 

Ilmoita paikallisyksikköön jo siinä vaiheessa, kun suunnittelet tilakauppaa. Siten lomituspalveluissakin 
osataan varautua muutoksiin.  
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Tämä sinun 
on hyvä tietää 


