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LAKIALOITE 58/2000 vp
Laki maatalousyrittäjien
7 ja 27 §:n muuttamisesta

lomituspalvelulain

Eduskunnalle
Maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (LPL
12111996) 7 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan
maatalousyrittäjillä on oikeus saada kyseisen lain
mukaista sijaisapua raskautta ja synnytystä varten enintään siksi ajaksi, jolta hänellä on oikeus
sairausvakuutuslain mukaiseen äitiys- tai vanhempainrahaan (yhteensä 263 arkipäivää). Vastaava oikeus sijaisapuun on myös isyysloman
ajalta (enintään 18 arkipäivää) LPL:n 7 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan.
Sijaisavun saajalta peritään valtiolle tuntiperusteista sijaisapumaksua, jonka määräytymisen
perusteena käytetään maatalousyrittäjän voimassa olevaa maatalousyrittäjien eläkelain (MYEL)
mukaista työtuloa. Sijaisapumaksun suuruus on
keskimäärin noin 18 mklh. Kun kyse on äitiysrahakaudesta (105 arkipäivää), peritään sijaisapumaksu kuitenkin 50 prosentilla alennettuna. Vanhempainrahakauden ajalta sijaisapumaksu peritään sen sijaan alentamattomana.
Työ- tai virkasuhteessa olevalla henkilöllä on
oikeus pitää halutessaan hoitovapaata siihen asti,
kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. Maatalousyrittäjällä ei ole lakiin perustuvaa oikeutta sijaisavun saamiseen vanhempainrahakauden päätyttyä eli oikeus sijaisapuun päättyy jo ennen lapsen ensimmäisen ikävuoden täyttymistä. Tämän
jälkeen sijaisapu voijatkua vain muilla perusteilla, esimerkiksi työkyvyttömyyden johdosta.
Vanhempainrahakauden jälkeen maatalousyrittäjällä on oikeus lomituspalveluihin samoin

perustein kuin yleensä: hänellä on oikeus maksuttomaan 22 päivän mittaiseen vuosilomaan ja
sijaisapuperustetilanteissa oikeus maksulliseen
sijaisapuun. Lisäksi hänellä on oikeus maksulliseen lomittaja-apuun joko ns. 100 tunnin -säännön perusteella (maksu noin 44 mklh) tai täyttä
korvausta vastaan. Oikeus maksulliseen sijaisapuun on ehdollinen eli sitä voidaan antaa vain
niissä tilanteissa, joissa siitä ei ole haittaa ensisijaisten lomituspalvelujen eli vuosiloman ja sijaisavun järjestämiselle.
Edellä olevan epäkohdan poistamiseksi esitämme, että lomituspalvelulakia muutettaisiin
niin, että maatalousyrittäjällä olisi halutessaan
aina oikeus saada sijaisapua siihen asti, kunnes
lapsi täyttää kolme vuotta. Vanhempainrahakauden jälkeen perittävä maksu voisi vastata 100
tunnin -lomituksesta perittävää maksua, jolloin
lapsen syntymän perusteella perittävä sijaisapumaksun suuruus porrastuisi seuraavalla tavalla:
äitiyspäivärahakauden ajalta 50% normaalisäännöin määräytyvän sijaisapumaksun suuruudesta
(keskimäärin 9 mk/h), vanhempainrahakaudelta
normaalisäännöin määräytyvän maksun suuruinen (keskimäärin 18 mk/h) ja sen jälkeen 100
tunnin -1omituksesta perittävän maksun suuruinen (noin 44 mklh).
Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:
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Laki
maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 7 ja 27 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 20 päivänäjoulukuuta 1996 annetun maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996)
7 §:n 1 momenttiin uusi 13 kohta ja 27 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

7§

27 §

Lain tarkoitus ja soveltamisala

Sijaisavusta perittävän maksun perusteet

Edellä 5 §: ssä tarkoitetulla maatalousyrittäj ällä on oikeus hakemuksesta saada sijaisapua:
13) vanhempainrahan päätyttyä lapsen hoitoa
varten enintään siihen asti kunnes lapsi täyttää
kolme vuotta.

Sijaisavun perustuessa 7 §:n 1 momentin 13
kohtaan, määrätään siitä perittävän maksun suuruus 28 §:n 1 momentin mukaisesti.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta
2000.

Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 2000
Hannu Aho /kesk
Inkeri Kerola /kesk
Aulis Ranta-Muotio /kesk
Liisa Hyssälä /kesk
Hannu Takkula /kesk
Katri Komi /kesk
Paula Lehtomäki /kesk
Eero Lämsä /kesk
Jukka Vihriälä /kesk
Jorma Huuhtanen /kesk
Pauli Saapunki /kesk
Olavi Ala-Nissilä /kesk
Timo Kalli /kesk
Maria Kaisa Aula /kesk
Pekka Vilkuna /kesk
Mika Linti1ä /kesk
Anneli Jäätteenmäki /kesk
Jari Leppä /kesk
Matti Väistö /kesk
Seppo Kääriäinen /kesk

2

Sirkka-Liisa Anttila /kesk
Matti Vanhanen /kesk
Ossi Korteniemi /kesk
Markku Laukkanen /kesk
Hannes Manninen /kesk
Juha Korkeaoja /kesk
Petri Neittaanmäki /kesk
Seppo Lahtela /kesk
Niilo Keränen /kesk
Tanja Karpela /kesk
Mauri Salo /kesk
Anu Vehviläinen /kesk
Lauri Oinonen /kesk
Kari Myllyniemi /kesk
Mauri Pekkarinen /kesk
Petri Salo /kok
Harry Wallin /sd
Tuija Nurmi /kok
Olli Nepponen /kok
Marja-Leena Kemppainen /skl

LA 58/2000 vp- Hannu Aho /kesk ym.

Pertti Hemmilä /kok
Nils-Anders Granvik /r
Marja Tiura /kok
Esko Aho /kesk
Bjarne Kallis /skl
Pekka Kuosmanen /kok
Leea Hiltunen /skl
Ismo Seivästö /skl

Leena Rauhala /skl
Antti Rantakangas /kesk
Päivi Räsänen /skl
Juha Rehula /kesk
Tero Mölsä /kesk
Sari Sarkomaa /kok
Raimo Vistbacka /ps
Sulo Aittoniemi /alk

3

