
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om avbytarservice för lantbruksföretagare, lag 

om avbytarservice för pälsdjursuppfödare, lag om vikariehjälp för renskötare samt till vissa lagar som har 

samband med dem 

 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att det stiftas nya lagar om avbytarservice för lantbruksföretagare, 

avbytarservice för pälsdjursuppfödare och vikariehjälp för renskötare.  

Verkställigheten och förvaltningen av avbytarservicen överförs till landskapen. Avbytarservicepersonalen, 

alltså de kommunalt anställda avbytarna och förvaltningspersonalen, övergår i landskapens tjänst enligt 

principen om överlåtelse av rörelse. Den allmänna styrningen av avbytarservicen kvarstår hos social- och 

hälsovårdsministeriet. Den övriga styrningen av och tillsynen över avbytarservicen överförs till Statens 

tillstånds- och tillsynsmyndighet, som är en ny myndighet.  

Finansieringen av avbytarservicen för lantbruksföretagare läggs om så att den blir en del av landskapens 

allmänna finansiering, och det är meningen att staten ska betala finansieringen direkt till landskapen. 

Närmare bestämmelser om hur avbytarservicen för lantbruksföretagare och verkställigheten av den ska 

finansieras finns i lagstiftningen om landskapens finansiering. 

Med anledning av att verkställigheten av avbytarservice överförs och finansieringen av förvaltningen och 

avbytarservicen för lantbruksföretagare läggs om förtydligas och förenklas lagstiftningen om avbytarservice. 

Samtidigt säkerställs det att finansieringen av avbytarservicen fortsätter att vara tillräcklig. 

Lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare förenklas så att det inte längre är en förutsättning för rätten 

till semester att lantbruk bedrivs som huvudsyssla. Likaså slopas kopplingen till den försäkring som avses i 

lagen om pension för lantbruksföretagare och den behovsprövning i samband med vikariehjälp som anknyter 

till företagets möjlighet att ordna vikariehjälp genom interna arrangemang i företaget.  

Det är meningen att avbytarservicen för lantbruksföretagare ska effektiviseras genom att man går in för 

lantbruksföretagsspecifik semester. På samma gång höjs antalet semesterdagar från nuvarande 26 till 31. De 

lantbruksföretagare som arbetar i ett och samma företag bör därmed ta ut sina semestrar samtidigt i 

fortsättningen. Därför föreslås bestämmelser om rätt till övervakningsbesök eller till beredskap som 

övervakning av automatiken förutsätter under semestern. Vikariehjälpen, extraledigheten och den 

avgiftsbelagda avbytarhjälpen förblir tjänster som är personliga för lantbruksföretagaren. 

Målet är att öka den avbytarservice som lantbruksföretagaren skaffar själv. Det sker bl.a. genom att 

möjliggöra att semestern används smidigt och genom att höja timersättningen för avbytarservice som skaffas 

själv.  



Användningen av avbytarservice för lantbruksföretagare och lantbruksföretagarnas faktiska möjligheter att 

anlita servicen tryggas med hjälp av nedsatta kundavgifter.  

I propositionen föreslås att alla pälsdjursuppfödare ska börja omfattas av lagen om avbytarservice för 

pälsdjursuppfödare. Avbytarservicen för pälsdjursuppfödare läggs om helt och hållet till avbytarservice som 

företagaren skaffar själv, på samma sätt som vikariehjälpen för renskötare. På så sätt behöver landskapet inte 

tillhandahålla avbytarservice för pälsdjursuppfödare, bara fatta beslut om rätten till avbytarservice och betala 

ersättning till serviceproducenten för kostnaderna för avbytarservice för pälsdjursuppfödare. Ansvaret för att 

ordna avbytarservicen för pälsdjursuppfödare koncentreras till landskapet Österbotten för att kompetensen 

och de språkliga rättigheterna ska tryggas. 

Motsvarande ändringar som närmast gäller verkställigheten föreslås i lagen om vikariehjälp för renskötare. 

Dessutom koncentreras ansvaret för att ordna vikariehjälpen för renskötare till landskapet Lappland. På så 

sätt tryggas kompetensen och tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna. 

I propositionen ingår ett förslag att det ska föreskrivas att Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt med stöd av 

en ny 114 a § i lagen om pension för lantbruksföretagare har möjlighet att producera sakkunnigtjänster som 

hänför sig till avbytarservicen.  

Lagarna avses träda i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet. 

————— 

  



 

ALLMÄN MOTIVERING 

1  Inledning 

1.1 Avbytarservice för lantbruksföretagare 

I Finland har avbytarservicen för lantbruksföretagare utvecklats som lagstadgad och statsstödd service sedan 
1974. Utvecklingen av avbytarservicen har haft koppling till utvecklandet av det finländska systemet med 
social trygghet, särskilt familjeförmåner och familjeledigheter. Som slutresultat har man fått ett 
servicesystem som stöder lantbruksföretagarnas möjligheter att utöva sin rätt till social trygghet.  

Med hjälp av avbytarservicen har finländska lantbruksföretagare faktiska möjligheter att komma loss från sitt 
arbete i stort sett på samma sätt som löntagare. Detta har ansett viktigt bl.a. av följande orsaker: 

1. Finlands geografiska läge för med sig utmaningar och det är nödvändigt att säkerställa självförsörjningen 
av baslivsmedel och upprätthållandet av försörjningsberedskapen för baslivsmedel för att befolkningens 
levnadsmöjligheter ska tryggas. Avbytarservicen främjar för sin del lantbruksföretagarnas vilja och 
möjligheter att trygga produktionen av baslivsmedel. 

2. Finland är jämfört med andra EU-länder glest befolkat. Finland har en befolkningstäthet på ca 17,64 
invånare per kvadratkilometer landareal. Bosättningen är dock kraftigt koncentrerad så att om en rak linje 
dras från Vasa till Villmanstrand så bor största delen av befolkningen söder om den. Dessutom är 
befolkningen även inom detta område koncentrerad till de största stadsregionerna och områdena kring 
riksvägarna och järnvägarna. 

Finlands befolkning åldras särskilt på landsbygden snabbare än i något annat EU-land. Till exempel utgjorde 
andelen personer över 65 år i Finland 15 procent av hela befolkningen år 2000. Det har beräknats att denna 
andel ökar till 26,3 procent år 2030. I Finland åldras befolkningen som kraftigast de följande 20 åren. Av de 
nuvarande EU-länderna kommer befolkningen i Finland och Nederländerna enligt Eurostats 
befolkningsscenario att åldras i samma hastighet fram till 2020. Antalet personer över 65 år ökar i dessa 
länder med mer än 50 procent. När man granskar den procentuella ökningen av antalet personer över 65 år i 
Finland uppskattas antalet personer över 65 år öka med 78,7 procent från år 2000 till år 2030. 

Med avbytarservicen vill man stödja familjernas möjligheter att skaffa barn och ta hand om dem. Detta är 
viktigt för att hålla landsbygden levande. 

3. Med avbytarservicen stöds lantbruksföretagarnas arbetsmotivation. Det är viktigt med tanke på familjernas 
välmående. Dessutom gör detta det möjligt för lantbruksföretagarna att se till att produktionsdjuren tas om 
hand väl. 

4. Avbytarservice som stöder arbetsmotivationen främjar lantbruksföretagarnas möjligheter till ett längre 
arbetsliv. Ett längre arbetsliv har ansetts vara viktigt för att minska hållbarhetsunderskottet i de offentliga 
finanserna såväl i Finland som i andra EU-länder. 

5. Avbytarservicen har en betydande inverkan på sysselsättningen på landsbygden, där arbetslösheten ställvis 
är ett ännu större problem än i andra delar av landet.  

Till en början hade lantbruksföretagarna inte subjektiv rätt till avbytarservice, eftersom systemet fungerade 
med reservationsanslag. År 1981 ändrades anslaget till förslagsanslag. På 1980- och 1990-talen var man rätt 
ofta tvungen att ta till tilläggsbudgetar. Vid de lantbruksinkomstförhandlingar som fördes före Finlands 
anslutning till Europeiska unionen beaktades statens kostnader för ordnande av avbytarservice som en del av 
lantbruksföretagarnas lantbruksinkomst.  

Till en början hade lantbruksföretagaren själv ansvar för att skaffa en avbytare. År 1981 blev kommunerna 
skyldiga att ordna avbytarservice. Semesterns längd omfattade till en början sex dagar och på grund av att 
den var anslagsbunden ordnades den i första hand endast för en lantbruksföretagare per lantbruksföretag. En 
annan företagares semester var kopplat till huruvida anslaget räckte till. Vid utdelningen av det fasta anslaget 
det första året prioriterades de som bedrev mjölkboskapsskötsel. Antalet semesterdagar ökade småningom 
och t.ex. 1985 var antalet semesterdagar redan 15. Från 1993 till 2001 fick man 22 semesterdagar. Under 
åren 2001, 2003, 2008 och 2010 utökades semesterdagarna med en dag, och således har semestern sedan 
2010 omfattat nuvarande 26 dagar. Förutsättningarna för att erhålla semester har ändrats under årens lopp.  



I vikariehjälpsverksamheten, som inleddes 1975, var grunderna för vikariehjälp sjukdom, olycksfall, 
förlossning och andra därmed jämförbara tillfälliga orsaker. Som jämförbara orsaker när det gäller 
ersättningspraxisen infördes under årens lopp bl.a. rehabilitering, graviditet, faderskapsledighet, barns 
sjukdom, vård av adoptivbarn, anhörigs död och begravning. Till vikariehjälp berättigade från 1985 även de 
arrangemang som fortsättandet av företagsverksamheten eller avslutande av den kräver vid bestående 
arbetsoförmåga eller dödsfall, från 1987 fullgörande av värnplikt och civiltjänst samt repetitionsövningar, 
från 1990 vuxenutbildning och från 1991 sjukvård och rehabilitering av ett barn som inte har fyllt 16 år. Som 
nya grunder för vikariehjälp infördes år 2002 deltagande i verksamhet som avser att bevara arbetsförmågan, 
vård av barn som är under tre år samt deltagande i ett möte för en producentorganisations förtroendeorgan. 
Grunderna för vikariehjälp förblev oförändrade från år 2002 till början av år 2016. När det gäller grunderna 
för vikariehjälp skedde det under årens lopp vissa ändringar i fråga om maximitiden för vikariehjälpen och 
förutsättningarna för att erhålla vikariehjälp. 

Under 1981–1984 genomförde man i en del av landet försök med veckoledighet, som beviljades 
lantbruksföretagare som var berättigade till semester. Veckoledighet var i permanent bruk under 1985–1996. 
Från 1997 har det i stället för veckoledighet funnits avgiftsbelagd avbytarhjälp.  

Det stöd för avbytarservice inom jordbrukssektorn som betalas av statens medel betraktas ur EU:s synvinkel 
som en del av gemenskapens konkurrenspolitik. Europeiska unionens nya riktlinjer för statligt stöd inom 
jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden för åren 2014–2020 (2014/C 204/ 01, nedan 
riktlinjerna för statligt stöd) trädde i kraft vid ingången av juli 2014. I riktlinjerna anges på vilka villkor och 
grunder som kommissionen anser att stöd som beviljas för avbytarservice för lantbruksföretag är förenligt 
med den inre marknaden. Vid ingången av 2016 anpassades Finlands avbytarsystem för lantbruksföretagare 
till riktlinjerna för statligt stöd med undantag av avbytarservicens maximala längd. Till följd av 
anpassningsåtgärderna strök man från grunderna för vikariehjälp vuxenutbildning, deltagande i ett möte för 
en producentorganisations förtroendeorgan och andra motsvarande orsaker. Dessutom begränsades 
lagstiftningens tillämpningsområde till följd av riktlinjerna så att en företagare som erhåller service måste 
vara ett sådant litet eller medelstort företag eller mikroföretag som avses i reglerna för statligt stöd och så att 
service inte får beviljas om företaget är ett sådant företag i svårigheter som avses i reglerna för statligt stöd 
eller om företaget är föremål för ett återbetalningskrav till följd av ett kommissionsbeslut om att ett stöd är 
olagligt och oförenligt med den inre marknaden och fordran fortfarande är obetald. Tillämpningsområdet för 
lagstiftningen ändrades samtidigt också i syfte att genomföra det sparkrav som ställts i statsminister Juha 
Sipiläs regeringsprogram. 

 
 
1.2 Avbytarservice för pälsdjursuppfödare 

De företagare som bedriver pälsdjursuppfödning var i en inbördes mycket ojämlik ställning före 
lagstiftningen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare. De företagare som bedrev småskalig 
pälsdjursuppfödning vid sidan av jordbruk och som beskattades enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk var i 
regel berättigade till avbytarservice för lantbruksföretagare. Däremot var de företagare som bedrev 
pälsdjursuppfödning som huvudsyssla och som beskattades enligt lagen om beskattning av inkomst av 
näringsverksamhet helt utan avbytarservice, trots att pälsdjursnäringen var och fortfarande är, liksom 
husdjursproduktionen, ett arbete som binder sju dagar i veckan så gott som året om. 

Behovet av ett lagstadgat system för avbytarservice för pälsdjursuppfödare väcktes i samband med att 
pilotprojektet i Korsnäs och Maxmo avslutades. Saken togs upp bl.a. när riksdagen behandlade 
budgetpropositionen. Tre budgetmotioner av riksdagsledamöter från olika partier väcktes. I motionerna 
föreslogs det att riksdagen i budgeten för 2007 tar in ett anslag för ordnande av avbytarservice för 
pälsdjursuppfödare. I motionerna betonades pälsdjursuppfödningens betydelse som en viktig exportbransch 
och en näring som grundar sig på familjeföretag och som sysselsätter befolkningen på landsbygden. Därför 
ansågs det viktigt att skapa förutsättningar för att fortsätta med näringen och för att få unga företagare med i 
verksamheten när de nuvarande pälsdjursuppfödarna åldras. Det ansågs att avbytarservicen har stor betydelse 
för att locka unga företagare med i näringen. Budgetmotionerna ledde inte till resultat, men i och med det 
breda politiska stödet för frågan skrevs det in i det dåvarande regeringsprogrammet att ett avbytarsystem för 
pälsdjursuppfödare ska införas. 

Vid ingången av 2010 trädde lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare (1264/2009) i kraft. Vid 
ingången av 2016 anpassades systemet till gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn. 

 
1.3 Vikariehjälp för renskötare 



Renskötseln har stor betydelse för renskötselområdet. Den tryggar att befolkningen blir kvar i 
avfolkningsregionen i Norra Finland och utgör en nödvändig förutsättning för att den samiska kulturen ska 
bevaras. Renskötselarbetet är mer bindande än tidigare och renskötarnas arbetsmängd har vuxit. Dessutom 
har renskötarnas medelålder stigit, vilket för sin del inverkar på deras möjligheter att orka i arbetet.  

Vikariehjälpen för renskötare genomfördes i form av försök under 2010–2012 i enlighet med lagen om 
försök med vikarhjälp för renskötare (1265/2009). Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) ansvarade 
för verkställigheten av försöket. År 2013 hade renskötarna ingen lagstadgad möjlighet att få vikariehjälp, 
men följande år gällde en temporär lag om vikariehjälp för renskötare år 2014 (968/2013).  

I statsminister Jyrki Katainens regeringsprogram hade det skrivits in att en utredning om försöket med 
vikariehjälpen för renskötare görs och förutsättningarna för att etablera försöket utvärderas. Enligt 
utredningen hade försöket visat att vikariehjälpen för renskötare behövdes, så det skulle vara motiverat att 
föreskriva om att systemet blir bestående. Vikariehjälpen blev bestående vid ingången av 2015, när lagen om 
vikariehjälp för renskötare (1238/2014) trädde i kraft. Att införa ett bestående system motiverades bl.a. med 
att det stöder renskötarna att orka i arbetet och minskar förtidspensioneringar. Det gör även renskötarna mer 
jämlika med andra som föder upp produktionsdjur, exempelvis lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare. 
Samtidigt anpassades systemet till gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn. 

 
1.4 Statsminister Sipiläs regerings riktlinjer 

Enligt det strategiska regeringsprogrammet för statminister Juha Sipiläs regering ska avbytarsystemet för 
odlare ses över och göras företagarorienterat. Enligt regeringsprogrammet ska dessutom behovet av 
ändringar i konkurrenslagstiftningen bedömas, och åtgärder vidtas vid behov inom ramen för EU:s 
konkurrenslagstiftning. I en bilaga till regeringsprogrammet konstateras det även att rätten till avbytarservice 
ändras t.ex. genom en ökning av företagarens självriskandel och genom en effektivisering av 
förvaltningsmodellen för avbytarverksamheten. Den arbetsgruppen för utvecklande av lantbrukets 
avbytarsystem som nämns i regeringsprogrammet överlämnade sin rapport hösten 2015 och vid 
tjänstemannaberedningen genomförde man sådana ändringar i lagstiftningen genom vilka företagarens 
självriskandel ökade och avbytarsystemet anpassades till EU:s regler för statligt stöd. 

Enligt statsminister Sipiläs regerings riktlinjer av den 5 april 2016 ska ordnandet av avbytarservice för 
lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare samt den lokala myndighetens uppgifter gällande 
avbytarservicen överföras till landskapen. 

 
 
2  Nuläge 

2.1 Lagstiftning 

Lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare 

Enligt lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996) har en lantbruksföretagare som bedriver 
husdjursproduktion som huvudsyssla rätt till 26 dagar semester per kalenderår. En förutsättning för att få 
avbytarservice är att lantbruksföretagaren i regel omfattas av den så kallade obligatoriska LFöPL-
försäkringen enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006), att det är fråga om ett 
mikroföretag eller ett litet eller medelstort företag och att husdjursproduktionen omfattar minst sex sådana 
husdjursenheter som fastställts genom förordning. Vid tidpunkten för avbytarservicen kan 
lantbruksföretagaren inte få vissa pensioner som utgör hinder, och det får inte vara ett företag som har 
svårigheter eller ett företag som har ett obetalt återbetalningskrav utfärdat av kommissionen.  

En lantbruksföretagare som bedriver husdjursproduktion och som då behovet av vikariehjälp börjar med en 
betydande arbetsinsats sörjt och svarat för de nödvändiga dagliga arbetena för skötseln av husdjuren i 
lantbruksföretaget har rätt till vikariehjälp när han eller hon av en tillfällig orsak som anges i lagen inte har 
möjlighet att sköta de nödvändiga arbeten som hör till skötseln av företaget. Då behovet av vikariehjälp 
uppskattas beaktas förhållandena i lantbruksföretaget i sin helhet samt möjligheterna att genom interna 
arrangemang inom företaget sköta göromålen. Grunderna för vikariehjälp är 

– arbetsoförmåga som föranletts av sjukdom eller olycksfall,  
– medicinsk rehabilitering enligt läkarordination eller lag,  
– verksamhet som avser att bevara arbetsförmågan,  



– vård och rehabilitering av ett sjukt barn,  
– graviditet och förlossning samt vård av barn och adoptivbarn,  
– vård av ett barn som inte har fyllt 3 år,  
– beväringstjänst och civiltjänst samt repetitionsövningar och kompletterande tjänstgöring,  
– anhörigs död och begravning, samt  
– organisering av företagsverksamheten. 
 

I lagen fastställs maximitiden för vikariehjälpen i fråga om respektive grund.  

I lagen och förordningen ingår bestämmelser om hur avbytardagarnas längd bestäms. 

Semestern är avgiftsfri med undantag för eventuella övervakningsbesök eller beredskap, och av den som får 
vikariehjälp tas det ut en timavgift för vikariehjälpen. 

En lantbruksföretagare som är berättigad till semester kan få subventionerad avgiftsbelagd avbytarhjälp för 
120 timmar per kalenderår. Avbytarhjälp kan också lämnas enligt den så kallade principen om full ersättning.  

 
Lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare 

Enligt lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare ordnas det för pälsdjursuppfödare avbytartjänst under 
semester avgiftsfritt och under extraledighet mot en avgift inom ramen för ett anslag som anvisas i 
statsbudgeten. För att få avbytarservice förutsätts det bl.a. att pälsdjursuppfödaren har haft en i lagen om 
pension för företagare (1272/2006) avsedd så kallad obligatorisk försäkring i kraft i minst fyra månader utan 
avbrott, att det är fråga om ett mikroföretag eller litet eller medelstort företag och att pälsfarmen omfattar 
minst sex djurenheter. Vid tidpunkten för avbytarservicen kan pälsdjursuppfödaren inte få vissa pensioner 
som utgör hinder, det får inte vara ett företag som har svårigheter eller ett företag som har ett obetalt 
återbetalningskrav utfärdat av kommissionen. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer kalenderårsvis 
maximiantalet semesterdagar och extraledighetstimmar per pälsdjursuppfödare. År 2017 är den maximala 
semestern 18 dagar och extraledigheten 120 timmar. Avbytarservice som ges för semester är avgiftsfri, men 
för extraledighet tas det ut en avgift. 

 
Lagen om vikariehjälp för renskötare 

Enligt lagen om vikariehjälp för renskötare (1238/2014) ersätts kostnaderna för den vikariehjälp som 
renskötaren själv ordnat inom ramen för ett anslag i statsbudgeten i enlighet med den lagen. Ett villkor är att 
renskötaren ensam eller tillsammans med en person under 18 år som är släkt med renskötaren i rakt 
nedstigande led och som varaktigt lever i renskötarens hushåll äger minst 50 i 5 § i renskötsellagen 
(848/1990) avsedda inräknade renar. Dessutom krävs det att renskötaren ska teckna en försäkring enligt 10 § 
i lagen om pension för lantbruksföretagare och att han eller hon antingen har en sådan försäkring eller har 
lämnat in ansökan om en sådan försäkring.  

Vid verkställigheten av lagen tillämpas dessutom kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 genom vilken 
vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga 
med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn). En renskötare kan få vikariehjälp om behovet av 
vikariehjälp orsakats av renskötarens arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall. Vid tidpunkten 
för vikariehjälpen kan renskötaren inte få vissa pensioner som utgör hinder. Social- och 
hälsovårdsministeriet fastställer det maximala antalet timmar vikariehjälp för respektive renskötare under ett 
kalenderår. År 2017 är det maximala antalet 200 timmar. 

Inom ramen för det anslag som anvisas i statsbudgeten betalar LPA ersättning till serviceproducenten för 
renskötarens kostnader för att han eller hon själv skaffar en vikarie för att utföra renskötselarbetena.  

 
2.2 Verkställigheten, styrningen och övervakningen av avbytarservicen 

Den allmänna ledningen, styrningen och övervakningen av avbytarservicen hör till social- och 
hälsovårdsministeriets uppgifter. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) ansvarar för verkställigheten 
av servicen.  



När det gäller avbytarservice för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare sköter LPA bl.a. ordnandet av 
den lokala förvaltningen. LPA ska i första hand ordna den lokala förvaltningen med hjälp av uppdragsavtal 
som LPA ingår med kommunerna. Den lokala förvaltningen för avbytarservicen baserar sig för närvarande 
helt på uppdragsavtal mellan LPA och 42 kommuner. 

Den lokala enheten ska ordna avbytarservice för de lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare som är 
verksamma inom dess verksamhetsområde. Den lokala enheten beslutar om lämnande av avbytarservice, om 
ersättningen för avbytarservice som en företagare själv ordnar och om uttagande av kundavgifter. 
Omprövning av den lokala enhetens beslut kan begäras hos LPA. Ändring i beslut av LPA får sökas genom 
besvär hos förvaltningsdomstolen.  

Den lokala enheten kan ordna service genom att anlita avbytare som är i dess tjänst eller köpa tjänster av en 
offentlig eller privat serviceproducent. På de lokala enheternas personal i arbetsavtalsförhållande tillämpas 
det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet. Det innehåller specialföreskrifter om avbytare 
med bestämmelser om bl.a. ordinarie arbetstid, mer- och övertidsarbete, beredskap, fritid per vecka och 
dygnsvila, inplacering av arbetstiden samt ersättning för resekostnader. 

Lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare har rätt att välja huruvida de på sin gård använder 
avbytarservice som den lokala enheten ordnar eller om företagarna själva ordnar avbytarservice, varvid den 
lokala enheten betalar ersättning till serviceproducenten för de kostnader som den avbytarservice som 
lantbruksföretagaren eller pälsdjursuppfödaren själv skaffat orsakar. Avbytarservice som den lokala enheten 
ordnar är förenad med vissa begränsningar som syftar till att säkerställa att avbytararbetet kan genomföras så 
kostnadseffektivt som möjligt. Merparten av lantbruksföretagarna (93 %) använder numera avbytarservice 
som den lokala enheten ordnar. Majoriteten av pälsdjursuppfödarna (62 %) ordnar själva avbytarservicen. 

LPA har såsom uppdragsgivare och ansvarig för användningen av statens medel ansetts ha rätt och 
skyldighet att styra och övervaka de lokala enheternas verksamhet så att servicen ordnas på ett lagenligt, 
effektivt, ekonomiskt och enhetligt sätt inom de olika lokala enheterna. LPA ger de lokala enheterna 
allmänna anvisningar (t.ex. de så kallade avbytarserviceguiderna och rådgivning per e-post eller telefon) och 
ordnar bl.a. utbildning för de förvaltningsanställda vid de lokala enheterna. Dessutom gör LPA bl.a. 
inspektioner hos den lokala enheten. LPA står till tjänst med allmän rådgivning om avbytarservicen för 
kunder och andra intresserade. Rådgivning i enskilda fall hör till den lokala enhetens ansvar.  

LPA har utvecklat ett riksomfattande informationssystem (s.k. lomitusnetti) avsett för de kommuner som 
ingått uppdragsavtal om avbytarservice för lantbruksföretagare. LPA samlar med hjälp av 
informationssystemet in rikstäckande statistikuppgifter om avbytarservice. LPA gör även olika slag av 
utredningar bl.a. till stöd för lagberedningen och statsbudgeten. 

 
 
 
 
2.3 Resursfördelningen till uppgifterna inom avbytarservice 

År 2016 fanns det sammanlagt ca 18 100 lantbruksföretagare som var berättigade till semester och antalet 
avbytta semesterdagar var ca 458 100. Vikariehjälp utnyttjades av ca 6 000 lantbruksföretagare och antalet 
vikariehjälpsdagar var ca 268 000. Vikariehjälp användes mest på grund av arbetsoförmåga. Antalet 
lantbruksföretagare som utnyttjade subventionerad avgiftsbelagd avbytarhjälp var ca 9 500 och antalet 
timmar ca 551 000. Antalet som utnyttjade så kallad helt och hållet avgiftsbelagd avbytarhjälp var ca 380 
och antalet avbytardagar ca 1 600. 

Semester för pälsdjursuppfödare utnyttjades av ca 500 pälsdjursuppfödare och extraledighet av ca 300 
pälsdjursuppfödare år 2016. 

År 2016 utnyttjade ca 130 renskötare vikariehjälp för sammanlagt 12 300 timmar. 

I en lokal enhet ska det finnas en ansvarsperson som förordnats att svara för förvaltningsuppgifterna samt ett 
nödvändigt antal andra anställda för arbetslednings- och byråuppgifter. År 2016 hade de lokala enheterna 
tillsammans under 250 förvaltningsanställda.  

År 2015 hade de lokala enheterna ca 3 500 avbytare i arbetsavtalsförhållande som var i kraft till vidare, och 
av dem arbetade över hälften på deltid. Under 2015 fanns det ca 6 700 avbytare i arbetsavtalsförhållande för 
viss tid. Dessutom har de lokala enheterna köpt avbytarservice av avbytarserviceproducenter. År 2015 



producerades själv ordnad avbytarservice enligt lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare av ca 370 
yrkesutövare och dessutom av ca 270 andra företag eller sammanslutningar som producerar avbytarservice. 
Dessutom producerades själv ordnad avbytarservice år 2015 av ca 1 120 personer i arbetsavtalsförhållande 
till lantbruksföretagare. Till följd av jordbrukets strukturförändring har antalet företagare som använder 
avbytarservice krympt kraftigt under hela den tid som den nuvarande lagen om avbytarservice för 
lantbruksföretagare har varit i kraft. Den kraftiga strukturförändringen antas fortsätta även de kommande 
åren. När den nuvarande lagen trädde i kraft 1997 fanns det ca 55 000 lantbruksföretagare i Finland som 
utnyttjat möjligheten till semester. År 2005 var de ca 35 000 och 2016 ca 18 100. Fram till 2019 beräknas 
antalet sjunka till ca 15 000. 

I och med att antalet gårdar minskat har gårdarna blivit större, produktionsmetoderna har blivit mera tekniska 
och automationen har vunnit terräng. Som helhet minskar efterfrågan på avbytarservice och behovet av 
avbytarpersonal. Däremot blir avbytararbetet mera krävande bland annat till följd av de tekniska lösningarna 
på gårdarna. I fortsättningen behövs det alltså en mindre avbytarkår, som dock har större yrkeskunnighet än 
för närvarande. När efterfrågan på service minskar behövs det också färre förvaltningsanställda. Fram till 
2020 beräknas det att behovet av förvaltningsanställda sjunker till ca 180 anställda. 

Jordbruksproduktionen koncentreras geografiskt, vilket ökar behoven av att ändra förvaltningen och 
verkställigheten av avbytarservicen. I fler områden än nu kommer det i fortsättningen att inte finnas någon 
eller mycket liten efterfrågan på avbytarservice.  

 
2.4 Finansieringen av avbytarservicen 

LPA ersätter de lokala enheterna för de nettokostnader som avbytarservice enligt lagen om avbytarservice 
för lantbruksföretagare och lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare orsakar och som med avseende 
på en ändamålsenlig skötsel av verksamheten kan anses nödvändiga. Sådana kostnader är bland annat 
kostnaderna för avbytarnas lön och kompletterande fackutbildning, kostnaderna för avbytarservice som den 
lokala enheten köpt, ersättningar för själv ordnad avbytartjänst samt skadestånd som anknyter till skötseln av 
uppgifter enligt lagen. 

I fråga om avbytarservice för lantbruksföretagare betalas ersättningen av ett förslagsanslag i statsbudgeten 
(moment 33.80.40). År 2017 uppgick anslaget under momentet i statsbudgeten till 159 300 000 euro.  

LPA ersätter de lokala enheterna för kostnaderna för avbytarservicen för pälsdjursuppfödare inom ramen för 
ett tvåårigt reservationsanslag som anvisas i statsbudgeten (moment 33.80.41). År 2017 uppgick anslaget 
under momentet i statsbudgeten till 2 550 000 euro.  

LPA ersätter serviceproducenter som antecknats i förskottsuppbördsregistret för kostnaderna för vikariehjälp 
för renskötare inom ramen för ett tvåårigt reservationsanslag som anvisas i statsbudgeten (moment 33.80.42). 
År 2017 uppgick anslaget under momentet i statsbudgeten till 300 000 euro.  

För kostnaderna för lokalförvaltningen får de lokala enheterna av LPA en statlig ersättning som bestäms på 
kalkylmässiga grunder och som betalas av ett fast anslag i statsbudgeten (moment 33.80.50). Anslaget 
fördelas mellan de lokala enheterna i regel enligt antalet avbytta dagar inom respektive lokala enhets 
verksamhetsområde. Till LPA betalas en skälig ersättning av statens medel för de förvaltningskostnader som 
skötseln av uppgifter inom avbytarverksamheten orsakat (moment 33.80.50). År 2017 uppgick anslaget 
under momentet i statsbudgeten till 16 140 000 euro.  

 
2.5 Kostnaderna för avbytarservice 

Priset per enhet för avbytarverksamheten inom lantbruket, det vill säga det kalkylerade priset på en 
avbytardag, varierar stort mellan de lokala enheterna. År 2015 var det genomsnittliga bruttopriset för en 
avbytardag ca 209 euro. Variationen beror delvis på skillnader i resekostnader och produktionsinriktningar 
mellan olika områden. Produktionsinriktningen påverkar avbytardagens längd och därigenom avbytardagens 
pris. Exempelvis i områden där det finns många svingårdar är avbytardagarna kortare än i områden där 
mjölkgårdarna dominerar. Variationerna i resekostnader och produktionsinriktningar kan dock inte ensamma 
förklara den stora skillnaden i dagskostnaderna, eftersom det genomsnittliga bruttopriset för en avbytartimme 
utan resekostnader också varierar från en lokal enhet till en annan mellan ca 24 euro och ca 36 euro. Det 
genomsnittliga bruttopriset för en avbytartimme utan resekostnader var ca 29 euro år 2015.  



En sannolik förklaring är att tolkningen av de nuvarande bestämmelserna och verksamhetskulturen varierar 
mellan de lokala enheterna trots att LPA inom ramen för de möjligheter som lagen erbjuder har arbetat för att 
bestämmelserna ska tolkas enhetligt och avbytarservicen ordnas kostnadseffektivt. De nuvarande 
bestämmelserna innehåller många möjligheter till olika tillämpningspraxis.  

Antalet lantbruksförtagare som använder avbytarservice minskar med ökande hastighet. Åren 2014 och 2015 
minskade antalet företagare i en takt på 5 procent per år och år 2016 i en takt på 9 procent per år. Antalet 
avbytardagar och de kostnader de medför minskar i motsvarande grad.  

 
 
2.6 Kundavgifter 

Avbytartjänst under semester är med undantag för eventuella övervakningsbesök och eventuell beredskap 
avgiftsfri för både lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare. 

Avgiften för vikariehjälp för lantbruksföretagare består av en grunddel på tre euro samt en inkomstrelaterad 
del, som bestäms enligt LFöPL-arbetsinkomsten för den som får vikariehjälp. När timavgiften bestäms 
divideras arbetsinkomsten med 5 400. Storleken på avgiften för vikariehjälpen är i vissa fall beroende av på 
vilka grunder vikariehjälpen har fåtts. Om vikariehjälp ges på grund av moderskapspenning, tas avgiften ut 
sänkt med 50 procent. Om den som får vikariehjälp har löne- eller företagarinkomst på grund av arbete 
utanför gården, tas avgiften ut förhöjd med 50 procent. Detsamma gäller om grunden för vikariehjälp är vård 
av ett barn som inte fyllt 3 år. För vikariehjälp på grund av organisering av företagsverksamheten tas en fast 
avgift ut per timme, dvs. 13,50 euro per timme enligt nivån 2016. Subventionerad avgiftsbelagd avbytarhjälp 
kan ges till lantbruksföretagare som har rätt till semester. Tjänstens maximala omfattning är 120 timmar per 
kalenderår. År 2016 var avgiften 13,75 euro per timme. Avbytarhjälp kan också ges enligt den så kallade 
principen om full ersättning. Avgiften för tjänsten var 35 euro per timme 2016. 

År 2015 flöt det i avgiftsinkomster från vikariehjälpen in 16 900 000 euro och år 2016 beräknas motsvarande 
inkomster uppgå till 16 000 000 euro. Från den subventionerade avgiftsbelagda avbytarhjälpen flöt det in 
7 300 000 euro och från avbytarservice som getts enligt den s.k. principen om full ersättning 570 000 euro i 
avgiftsinkomster 2015.  

Från ingången av 2016 har det hos de lantbruksföretagare som använder de tjänster som den lokala enheten 
ordnar tagits ut en besöksavgift på 33 euro per övervakningsbesök. Dessutom tas det för den beredskap som 
ordnas av den lokala enheten ut en avgift på 5 euro per timme, och om beredskapen föranleder besök i 
lantbruksföretaget tas det ut 33 euro per besök. För pälsdjursuppfödares extraledighet tas det ut en avgift som 
år 2016 var 6,50 euro per timme. År 2015 uppgick avgiftsinkomsterna till ca 260 000 euro och år 2016 
beräknas de stiga till 300 000 euro.  

För avbytarservice som används 2017 sänks avgifterna för vikariehjälp, avgiften för subventionerad 
avgiftsbelagd avbytarhjälp och timavgiften för beredskap. Den kalkylerade timavgiften för vikariehjälp 
sänktes med 31 procent. Dessutom sänktes timavgiften för vikariehjälp som ges på grund av organisering av 
företagsverksamheten till 12 euro. Den timavgift som tas ut hos lantbruksföretagaren för subventionerad 
avgiftsbelagd avbytarhjälp sänktes till 12 euro. Hos lantbruksföretagare tas det ut 1,50 euro per timme för 
beredskap som den lokala enheten har ordnat. Avgiftsändringarna tillämpas temporärt endast på avgifterna 
för de avbytartjänster som används 2017.  

 
2.7 Lagstiftningen på Åland och i EU 

Avbytarsystemet på Åland  

Avbytarservicen på Åland privatiserades genom landskapslagen om avbytarstöd (53/2014), som trädde i 
kraft den 1 januari 2015. Genom reformen upphörde det tidigare systemet, där avbytaren var anställd hos 
landskapet. Lantbruksföretagaren har enligt den nya lagen rätt att av landskapet få ekonomiskt stöd för att 
ordna avbytarservice.  

Reformen föranleddes bl.a. av strukturförändringen inom jordbruket, främst av det minskade antalet 
husdjursgårdar och av behovet av utomstående arbetskraft till följd av att gårdarna blivit större, samt av 
Europeiska unionens nya regler för statligt stöd som gäller avbytarservicen inom lantbruket.  



Enligt lagförslaget avser Ålands landskapsregering att med investeringsstöd stödja de åtgärder som ökar 
lantbruksföretagens produktionsvolym till en nivå där de kan anställa utomstående arbetskraft på hel- eller 
deltid. Dessutom avser landskapsregeringen att verka för åtgärder som främjar etablering av en privat 
marknad för avbytarhjälp.  

I den lag som trädde i kraft den 1 januari 2015 hade man varit tvungen att anpassa den totala längden för 
avbytarservice till de tider på tre och sex månader som anges i de nya reglerna för statligt stöd. När den nya 
lagen hade trätt i kraft fortsatte man utveckla lagen och landskapsregeringen ansökte av kommissionen bl.a. 
om tillstånd för längre avbytartjänstperioder. Kommissionen ansåg genom sitt beslut av den 22 juni 2015 att 
stödsystemet enligt de uppgifter som landskapsregeringen framfört är förenligt med den inre marknaden. 
Den rättsliga grunden för kommissionens beslut är bl.a. den lagändring som skickats till kommissionen 
(Landskapslag om ändring av landskapslagen om avbytarstöd, 47/2015). Ändringslagen trädde i kraft den 1 
september 2015.  

I lagen föreskrivs om rätten till stöd för anlitande av lantbruksavbytare för nödvändiga arbeten vilka hör till 
den dagliga skötseln av djur i ett lantbruksföretag. Landskapsregeringen kan på ansökan från ett 
lantbruksföretag bevilja avbytarstöd till en avbytarorganisation, en lantbruksavbytare med företags- och 
organisationsnummer eller till timanställda lantbruksavbytare. I det sistnämnda fallet beviljas stödet som stöd 
av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013. 

Ett lantbruksföretag som har minst 6 djurenheter kan årligen beviljas avbytarstöd för semester för högst 15 
dagar. Ett lantbruksföretag som har minst 18 djurenheter med huvudinriktning på mjölkproduktion kan 
årligen dock beviljas avbytarstöd för semester för högst 30 dagar. En avbytardag omfattar i fråga om de 
förstnämnda företagen fem timmar och i fråga om de sistnämnda företagen med 18 djurenheter med 
huvudinriktning på mjölkproduktion tio timmar.  

Avbytarstödet per avbytartimme är när det gäller semester högst 80 procent av de faktiska kostnaderna. 
Ersättningstaxan är dock högst 30 euro per avbytartimme, för timanställda lantbruksföretagare dock 16 euro 
per avbytartimme. Enligt informationen på Ålands landskapsregerings webbplats betalas stöd inte för 
mervärdesskattens andel.  

Avbytarstöd för vikariehjälp kan beviljas en lantbruksföretagare vid ett lantbruksföretag med 
huvudinriktning på husdjursproduktion som har minst 6 djurenheter. Stödet beviljas för högst 300 dagar per 
kalenderår på grund av läkarintyg samt moderskap-, faderskaps- eller föräldraledighet enligt 
sjukförsäkringslagen. Stödet uppgår till högst 50 procent av de faktiska kostnaderna, dock högst 120 euro per 
dag under de 30 första dagarna. Därefter är stödet högst 64 euro per dag enligt ersättningstaxan, 16 euro per 
avbytartimme, för timanställda avbytare.  

En avbytardag omfattar högst fem timmar och vid företag som har minst 18 djurenheter högst tio timmar.  

 
Bolagisering och konkurrensutsättning 

Någon bolagiseringsskyldighet enligt kommunallagen (410/2015) föreligger inte, om uppgiften är en 
lagstadgad uppgift för kommunen så att det föreskrivits att kommunen är skyldig att producera tjänsten och 
kunden har rätt till tjänsten. I fråga om lagstadgade, men behovsprövade tjänster, utgör 
bolagiseringsskyldigheten däremot utgångspunkten. Detsamma kan i fortsättningen tillämpas på landskapen. 

Europeiska kommissionen kan ingripa i medlemsländernas nationella lagstiftning, om den anser att den 
snedvrider konkurrensen på den inre marknaden. Med detta som utgångspunkt kan en medlemsstat inte helt 
fritt bestämma vad den föreskriver som landskapets lagstadgade skyldighet så att bolagiseringsskyldigheten 
samtidigt skulle falla bort. Framför allt kan man inte i fråga om verksamhet som tydligt bedrivs på 
marknaden göra undantag från bolagiseringsskyldigheten.  

Avbytarservicen har i själva verket redan öppnats för konkurrens. Avbytarservicen omfattas redan nu av 
valfriheten, dvs. lantbruksföretagare kan själva skaffa sin avbytarservice på marknaden och får statlig 
ersättning för den. Detta leder till att avbytarservicen betraktas som sådan ekonomisk verksamhet som 
bedrivs på marknaden och i fråga om vilken man med beaktande av EU:s regler för statligt stöd eventuellt 
inte kan göra undantag från bolagiseringsskyldigheten.  

Kommissionen har i samband med klagomål på statligt stöd som gäller Finland framfört som preliminär 
inofficiell ståndpunkt att det när det är fråga om verksamhet som till sin natur i regel är en 
myndighetsuppgift och det i lagstiftningen har bestämts att en myndighet sköter uppgiften kan bedömas att 



det inte är fråga om ekonomisk verksamhet på en konkurrensutsatt marknad. I så fall omfattas verksamheten 
inte av bolagiseringsskyldigheten.  

Bolagiseringsskyldigheten grundar sig på vedertagen rättspraxis, enligt vilken en myndighet (t.ex. en 
kommun eller ett landskap) som bedriver verksamhet i affärsverksform på en konkurrensutsatt marknad får 
en ekonomisk fördel på grund av bl.a. skattefördelar och konkurrensskydd jämfört med privata aktörer på 
samma marknad. En ekonomisk fördel betraktas som olagligt statligt stöd, om inte det finns en godtagbar 
grund för den. Konkurrensen kan ur den privata avbytarserviceproducentens synvinkel inte anses jämlik. Det 
finns många rättsfall som gäller detta bl.a., Destia.  

Bolagiseringen medför inte alltid direkt en konkurrensutsättningsskyldighet, utan den saken avgörs enligt 
upphandlingslagen.  

Om avbytarservicen ändå ska bolagiseras, är det behövligt att foga en bestämmelse om bolagisering till den 
lag som gäller avbytarservice. I det fallet rekommenderas det att det landskap som ansvarar för att ordna 
verksamheten konkurrensutsätter avbytarservicen. Landskapet kan i syfte att trygga 
verksamhetsförutsättningarna för små aktörer dela upp den konkurrensutsatta upphandlingen i mindre delar 
genom att ingå avtal med flera avbytarföretag. Vid konkurrensutsättningen kan det t.ex. bestämmas att ett 
företag endast kan få ett visst antal avtal, för att ett område inte ska koncentreras till ett enda företag. 

 
EU:s regler om statligt stöd 

Det stöd för avbytarservice inom jordbrukssektorn som betalas av statens medel betraktas ur EU:s synvinkel 
som en del av gemenskapens konkurrenspolitik. Europeiska unionens nya riktlinjer för statligt stöd inom 
jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden för åren 2014–2020 (2014/C 204/ 01, nedan 
riktlinjerna för statligt stöd) trädde i kraft vid ingången av juli 2014. I riktlinjerna anges på vilka villkor och 
grunder som kommissionen anser att stöd som beviljas för avbytarservice är förenligt med den inre 
marknaden. 

I Finland räknas avbytarservicen till välfärdstjänsterna för lantbruksföretagare, pälsdjursuppfödare och 
renskötare. Med avbytarservice för lantbruksföretagare stöds även den sociala tryggheten för denna 
företagargrupp. Av denna orsak uppfyllde Finlands avbytarsystem för lantbruksföretagare inte till alla delar 
kraven i riktlinjerna för statligt stöd. Finland inledde förhandlingar med kommissionen hösten 2014. Under 
förhandlingarna behandlades i synnerhet Finlands behov av flexibilitet bl.a. i fråga om avbytartjänstens 
maximala längd på grund av sjukdom samt till vissa delar moderskaps- och vårdledighet. I vederbörligen 
motiverade fall tillåter kommissionen avbytartjänst under en längre tidsperiod än vad som definieras i 
riktlinjerna. Den maximala längden på 3 och 6 månader som anges i riktlinjerna kan överskridas i Finland i 
fråga om moderskaps- och föräldraledighet, för att lantbruksföretagarna verkligen ska kunna utnyttja dessa 
föräldradraförmåner. Dessutom godkändes för Finlands del 3 år som maximal längd vid vikariehjälp som 
beviljas på grund av arbetsorförmåga. 

Vid ingången av 2016 anpassades Finlands avbytarsystem för lantbruksföretagare till riktlinjerna för statligt 
stöd, med undantag av avbytarservicens maximala längd. Avbytarsystemet för pälsdjursuppfödare 
anpassades till gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn vid ingången av 2016. 

För att en företagare ska erhålla service måste företaget vara ett sådant litet eller medelstort företag eller 
mikroföretag som avses i reglerna för statligt stöd. Service får inte beviljas om företaget är ett sådant företag 
i svårigheter som avses i reglerna för statligt stöd. Detsamma gäller ett sådant företag som är föremål för ett 
återbetalningskrav med stöd av kommissionens beslut om att stödet är olagligt och oförenligt med den inre 
marknaden och fordran fortfarande är obetalad.  

Enligt riktlinjerna för statligt stöd kan stöd erhållas för de faktiska kostnaderna för att ersätta en jordbrukare, 
en fysisk person som är en medlem i jordbrukshushållet eller en anställd under deras frånvaro på grund av 
sjukdom, inbegripet deras barns sjukdom, semester, mödraledighet och föräldraledighet, dödsfall och 
obligatorisk militärtjänst. 

Subventionerad avgiftsbelagd avbytarhjälp jämställs med semester som avses i riktlinjerna för statligt stöd.  

Den totala längden för en avbytartjänst för vilken stöd erhålls bör vara begränsad till tre månader per år och 
stödmottagare, med undantag för mödraledighet och föräldraledighet, som var och en ska vara begränsad till 
sex månader. I vederbörligen motiverade fall får kommissionen dock godkänna en längre tidsperiod. 



Den viktigaste förutsättningen i fråga om genomförandet av avbytarservice är att stödet inte får innefatta 
direktstöd till jordbrukaren och att stödet måste betalas ut till den som tillhandahåller gårdarna 
avbytarservice. I riktlinjerna för statligt stöd förutsätts dessutom att en skriftlig ansökan om service ska göras 
innan servicen tillhandahålls. 

En helt avgiftsbelagd avbytarservice ska överensstämma med marknadspriset. Då innehåller kostnadsneutral 
service inte statligt stöd och på servicen ställs inga krav enligt riktlinjerna för statligt stöd. Helt och hållet 
avgiftsbelagd avbytarservice kan således användas till exempel för deltagande i vuxenutbildning eller i en 
producentorganisations möten. 

Stöd för avbytarservice för gårdsbruksenheter kan beviljas endast företag som är verksamma inom 
jordbrukets primärproduktion. Primärproduktionen omfattar uppfödning av djur som ska bli livsmedel eller 
produkter. Detta innebär t.ex. att statligt stöd inte kan beviljas för avbytarservice som beviljas för skötsel av 
hästar som används eller föds upp för rid- eller travverksamhet. 

Enligt riktlinjerna ska stöd till gårdsbruksenheter vara genomskinliga och tillgängliga för alla på lika villkor. 
Detta innebär att alla stödberättigade aktörer inom området i fråga ska ha på objektiva grunder bestämda 
förutsättningar att få del av stödet. Husdjurslägenheter som omfattas av näringsbeskattningen är uteslutna 
från avbytarservicen på grund av företagens beskattnings- och försäkringsform. Detta kan inte anses kunna 
motiveras på ett objektivt sätt och husdjurslägenheter som omfattas av näringsbeskattningen bör med tanke 
på förutsättningen som gäller jämlikhet börja omfattas av avbytarsystemet. 

 
3  Målsättning och de vikt igaste  förslagen  

3.1 Målsättning 

Genom propositionen verkställs det beslut som fattades vid regeringens ramförhandlingar den 5 april 2016 
och enligt vilket ordnandet av avbytarservice för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare och de lokala 
myndigheternas uppgifter gällande avbytarservicen överförs till landskapen. Avbytarservicen överförs till att 
bli landskapens lagstadgade uppgift från och med den 1 januari 2019. Regeringens riktlinje omfattar inte 
överföring av vikariehjälpen för renskötare till landskapen. Enligt propositionen är det ändå logiskt och 
motiverat att överföra vikariehjälpen för renskötare vid samma överföring till att på ett centraliserat sätt 
omfattas av landskapet Lapplands organiseringsansvar. 

Propositionen har två huvudsakliga mål. Lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare, lagen om 
avbytarservice för pälsdjursuppfödare och lagen om vikariehjälp för renskötare måste ändras till följd av att 
ordnandet av avbytarservicen och de lokala myndigheternas uppgifter gällande avbytarservicen överförs till 
landskapen. Dessutom föreslås det att avbytarservicen för lantbruksföretagarna och pälsdjursuppfödarna 
förenklas och utvecklas med anledning av överföringen till landskapen och för att avbytarservice ska kunna 
tryggas som tjänster som stöder den sociala tryggheten för lantbruksföretagarna även i framtiden. 

Avsikten är att med avbytarservicen för lantbruksföretagarna på samma sätt som nu se till att denna 
företagargrupp tillförsäkras social trygghet. Det är nödvändigt att säkerställa att landskapens allmänna 
finansiering räcker till för att ordna och producera avbytarservice för lantbruksföretagare. Syftet med 
propositionen är att verkställa avbytarservicen på ett kostnadseffektivt sätt samt att säkerställa avbytarservice 
i en föränderlig omvärld med hänsyn till inte bara landskapsreformen utan även till att antalet 
lantbruksföretagare minskar och lantbruket och verksamhetssätten inom lantbruket förändras. Genom en 
förenkling av tillämpningen av lagarna syftar man dessutom till en minskning av förvaltningsarbetet samt 
likabehandling av företagarna.  

Syftet med propositionen är också att verkställa riksdagens svar (RSv 108/2015 rd - RP 112/2015 rd). I 
enlighet med vad riksdagen förutsätter är syftet med propositionen att säkerställa 1) en samordning av 
företagarna behov och avbytarnas arbetstider så att färre avbytare ska ha deltidsanställning, 2) minskning av 
avgiften för beredskap och rätten till beredskap under semester i syfte att göra det möjligt för fler företagare 
att anlita servicen samt 3) höjning av det maximala timantalet för subventionerad avgiftsbelagd avbytarhjälp. 
Syftet med alla dessa åtgärder är att säkerställa tillgången till avbytarservicen och en kompetent avbytarkår 
samt att stödja företagarna att orka med arbetet. 

 
3.2 De viktigaste förslagen 



I propositionen föreslås det att det stiftas en ny lag om avbytarservice för lantbruksföretagare, en ny lag om 
avbytarservice för pälsdjursuppfödare och en ny lag om vikariehjälp för renskötare.  

 
Ordnande av avbytarservice och de lokala myndigheternas uppgifter 

Ordnandet av avbytarservice samt de lokala myndigheternas uppgifter föreslås i fortsättningen höra till 
landskapens lagstadgade uppgifter. I fortsättningen ska 18 landskap svara för avbytarservicen för 
lantbruksföretagare i stället för nuvarande 42 kommuner. Avbytarservicen för pälsdjursuppfödare 
centraliseras till landskapet Österbotten. Vikariehjälpen för renskötare centraliseras till landskapet Lappland. 

Enligt propositionen föreligger det ingen skyldighet att bolagisera tillhandahållandet av avbytarservicen. 
Förslaget grundar sig på uppfattningen att det med stöd av landskapslagen inte föreligger någon 
bolagiseringsskyldighet om uppgiften är en lagstadgad uppgift för landskapet så att landskapet föreskrivits 
skyldighet att producera servicen och kunden rätt till servicen. Även om det inte är obligatoriskt att 
bolagisera är det dock möjligt. 

 
Finansiering av avbytarservicen och avbytarförvaltningen 

Enligt denna proposition samt den proposition som gäller landskapslagen och lagen om landskapens 
finansiering ska finansieringen av avbytarservicen för lantbruksföretagare och alla kostnader för 
förvaltningen av avbytarverksamheten överföras till landskapens allmänna finansiering och finansieringen 
betalas direkt av staten till landskapet. I praktiken innebär detta att de nuvarande finansieringsmomenten 
33.80.40 och 33.80.50 under social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde överförs till landskapens 
allmänna finansiering. Med anledning av den förändrade finansieringen ändras det nuvarande 
förslagsanslaget, dvs. 100-procentig statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för 
lantbruksföretagare (33.80.40), till finansiering som grundar sig på statsandelar i och med landskapens 
allmänna finansiering.  

Finansieringen av avbytarservicen för pälsdjursuppfödare (33.80.41) och av vikariehjälpen för renskötare 
(33.80.42) har för närvarande ordnats med ett tvåårigt reservationsanslag. De separata momenten hålls kvar 
för att kunna säkerställa att finansieringen riktas på ett rättvist sätt dit där pälsdjursuppfödning och renskötsel 
faktiskt förekommer. I fortsättningen kommer social- och hälsovårdsministeriet att betala kostnaderna för 
avbytarservice för pälsdjursuppfödare och renskötare direkt till landskapet. 

 
Styrning och tillsyn 

Enligt propositionen svarar social- och hälsovårdsministeriet även i fortsättningen för den allmänna 
styrningen och utvecklingen av avbytarverksamheten.  

Enligt propositionen faller Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts (LPA) roll som utbetalare av det statliga 
stödet mellan stat och landskap bort i och med att finansieringen ändras. I framtiden kommer LPA inte heller 
att ingå uppdragsavtal med kommunerna och inte heller med landskapen. Enligt propositionen kommer LPA 
i framtiden inte att vara omprövningsmyndighet, eftersom det inte är motiverat att en privat pensionsanstalt 
omprövar beslut av självständiga landskap. LPA ska inte heller på annat sätt utöva tillsyn över de 
självständiga landskapen. LPA:s möjlighet att upprätthålla sin kompetens i en föränderlig omvärld skulle 
vara utmanande och med tanke på det är det inte motiverat att styrningen blir kvar hos LPA. Således har 
LPA i praktiken inte kvar någon roll inom styrningen av eller tillsynen över avbytarservicen. 

Enligt propositionen överförs tillsynen och styrningen från LPA till statens nya tillstånds- och 
tillsynsmyndighet. Inom avbytarsystemet finns det även i framtiden en stor mängd uppgifter som kräver 
verksamhet på riksnivå, t.ex. säkerställande av en enhetlig tillämpningspraxis, produktion av statistiska 
uppgifter på riksnivå och deltagande i utvecklandet av systemet. Styrning och tillsyn är nödvändigt med 
tanke på en enhetlig tillämpning av avbytarservicen och iakttagandet av villkoren för det statliga stödet. Stöd 
som betalats i strid med riktlinjerna för statligt stöd återkrävs hos stödmottagaren.  

Styrning i form av lagstiftning är den starkaste formen av styrning och i den speciallagstiftning som reglerar 
landskapens uppgifter finns bestämmelser som på olika sätt styr landskapens verksamhet. Social- och 
hälsovårdsministeriet svarar även i framtiden för styrningen i form av lagstiftning. 



Ett viktigt förhandlingsförfarande är det i 13 § i landskapslagen föreslagna samråd som hänför sig till 
beredningen av planen för de offentliga finanserna. Dessa samråd genomförs separat för varje landskap (18 
samråd) och vid dem behandlas i första hand kostnadsutvecklingen, finansieringen och investeringsplanen. 
Vid samråden kan man också behandla andra frågor som rör landskapets verksamhet och ekonomi. Som 
exempel nämns utveckling av informationsförvaltningen och informationssystemen. 

Varje ministerium, när det gäller avbytarverksamheten SHM, deltar i samrådet via de uppgifter de berett och 
uppskattningen av kostnaderna. Till rättsligt bindande slutsatser leder samråden dock inte, men resultatet av 
samråden har stor betydelse för beredningen av budgeten och eventuella andra åtgärder. 

Samrådsförfarandet enligt landskapslagen och planen för de offentliga finanserna definierar enligt utkastet 
till landskapslag den styrning av landskapen som ministeriet genomför med stöd av någon annan lag. 
Åtgärder som förutsätter eventuell innehållsstyrning ska kunna genomföras inom ramen för finansieringen. 

Enligt regeringens riktlinje bereds inrättandet av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet som tillstånds-, 
styrnings- och tillsynsmyndighet för social- och hälsotjänster och andra uppgifter. Myndigheten är en 
lämplig myndighet när det gäller den allmänna styrningen av och tillsynen över avbytarservicen. Tryggandet 
av en jämlik tillgång till avbytarservice och verkställandet, styrningen och tillsynen är förenlig med 
tillstånds- och tillsynsmyndighetens verksamhetsidé.  

Genom förordning av statsrådet kan det vid behov utfärdas bestämmelser om att myndighetens 
ansvarsområde omfattar avbytarservice för lantbruksföretagare, pälsdjursuppfödare och renskötare inom 
ramen för vilket myndighetens ärenden som gäller avbytarservice sköts, dvs. de styrnings-, tillsyns- och 
finansieringsuppgifter inom förvaltningsområdet som särskilt föreskrivits för myndigheten i lagstiftningen i 
fråga. 

LPA har 20 års erfarenhet och sakkunskap när det gäller verkställandet av avbytarsystemen, vilket är 
ändamålsenligt och nödvändigt att ta vara på med tanke på avbytarsystemen. En överföring av den personal 
vid LPA som är insatt i avbytarverksamheten till tillsyns- och styrningsuppgifter som gäller 
avbytarverksamheten (5 årsv.) vid den nya tillsynsmyndigheten bör utredas. 

 
Ändringar i avbytarservicen för lantbruksföretagare 

Tillämpningsområde 
 
Enligt propositionen förenklas tillämpningen av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare. Det 
föreslås att lagen tillämpas på husdjursproduktion som bedrivs på en självständig ekonomisk enhet i Finland 
och som omfattar minst 6 husdjursenheter. Med husdjursenheter avses enheter som bestämts för respektive 
djurart på ett sådant sätt att de nödvändiga arbeten som ingår i skötseln av husdjuren motsvarar varandra vad 
arbetsmängden beträffar. Närmare bestämmelser om husdjursenheterna utfärdas genom förordning. 
Dessutom ska ett lantbruksföretag i framtiden även uppfylla de förutsättningar som anges i 
gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn och riktlinjerna för statligt stöd (2014/C 204/01), dvs. det 
ska vara ett mikroföretag eller litet eller medelstort företag, det får inte vara ett företag i svårigheter och det 
får inte vara föremål för kommissionens återbetalningskrav. 

Som lantbruksföretagare betraktas en fysisk person som bedriver husdjursproduktion som sin 
näringsverksamhet samt maken. Det föreslås att tillämpningsområdet utvidgas till att gälla även 
verkställande direktören för eller en styrelsemedlem i ett aktiebolag, om han eller hon ensam innehar 20 
procent av aktiebolagets aktiekapital eller av det röstetal som aktierna medför i bolaget. 
Tillämpningsområdet begränsas till att gälla lantbruksföretagare för vilka avbytardagens längd är minst 3 
timmar och som inte får lagstadgad pension som har beviljats tills vidare eller för viss tid på grund av att 
arbetsförmågan är nedsatt med minst 60 procent eller motsvarande ersättning, ålderspension eller 
arbetslivspension. 

 
Semester 
 
I propositionen föreslås det att semester i framtiden beviljas ett lantbruksföretag som har minst en 
lantbruksföretagare. En företagare ska fortfarande själv vara bunden till skötseln av husdjuren, men rätten 
kopplas till en mer schablonmässig beräkning enligt antalet husdjur. Genom företagsspecifik semester 
undanröjs största delen av de nuvarande utmaningarna och de problem man haft. Reformen svarar också på 



riksdagens utlåtanden (RSv 108/2015 rd - RP 112/2015 rd) och förenklar tillämpningen av lagen i betydande 
grad. 

Kravet på huvudsyssla när det gäller semester och bundenheten av LFöPL-försäkringen slopas. För företaget 
räknas det schablonmässigt utifrån djurantalet ut det timantal inom ramen för vilket alla nödvändiga arbeten 
som ingår i skötseln av djuren i företaget sköts under semestern. Förenklingen av tillämpningen av lagen och 
det att semestern binds till företaget minskar förvaltningsarbetet inom avbytarverksamheten och kostnaderna 
för förvaltningen och tryggar samtidigt likabehandlingen av företagarna i olika delar av landet. Även nya 
företagare har möjlighet att börja omfattas av avbytarservicen. 

Den företagsspecifika semestern lämpar sig också för stora gårdar och gårdar som håller på att växa. 
Bibehållandet av avbytarservicen i en föränderlig omvärld kan tryggas. Att anställa arbetstagare till 
lantbruksföretaget varken förkortar eller försvårar erhållandet av service. 

Med företagsspecifik semester är det möjligt att minska avbytarnas deltidsanställningar och trygga deras 
heltidsanställningar. En liten del av avbytarna förlorar sitt arbete, men de som blir kvar har större chanser att 
få ett heltidsarbete. Att avbytarnas arbetstid förlängs och deltidsarbete minskar säkerställer att det finns en 
kompetent avbytarkår i framtiden. Det är ändamålsenligt att ha kvar handledningen av avbytare även i 
framtiden, för att handledningen och avbytarnas heltidsarbete ska stödja tillgången till s.k. 
förtroendeavbytare och avbytarnas välbefinnande i arbetet. Det blir lättare att få tag på en bekant avbytare 
som känner företaget och avbytarna byts mer sällan.  

Semester får tas ut 31 kalenderdagar per kalenderår. Semestern föreslås vara avgiftsfri, liksom tidigare. 

I propositionen föreslås det bestämmelser om att man under semestern har rätt till beredskap till ett timpris 
på 1,5 euro eller till övervakningsbesök till ett pris på 23 euro per besök. Beredskapen är dock avsedd endast 
för automatiserade gårdar. Utan beredskap eller övervakningsbesök har lantbruksföretagarna i realiteten inte 
möjlighet att komma loss från arbetet under semestern, om beredskap eller övervakningsbesök är nödvändiga 
för att trygga skötseln av husdjuren. I och med att semestern blir företagsspecifik är rätten till beredskap eller 
övervakningsbesök nödvändig för att företagarna ska kunna komma loss från arbetet. 

 
 
Extraledighet 
 
Det föreslås att namnet på den subventionerade avgiftsbelagda avbytarhjälpen ändras till extraledighet. Detta 
förtydligar de olika serviceformerna inom avbytarservicen. Enligt propositionen ska timantalet för 
extraledighet, dvs. subventionerad avgiftsbelagd avbytarhjälp, höjas från nuvarande 120 timmar till 200 
timmar. Detta främjar t.ex. företagarnas utbildning och möjliggör deras samhälleliga deltagande. 

 
Vikariehjälp 
 
Det föreslås att vikariehjälpen hålls kvar med tanke på vård och rehabilitering av sjukt barn, verksamhet som 
avser att bevara arbetsförmågan, graviditet, förlossning och vård av barn och adoptivbarn, vård av barn som 
inte fyllt tre år, organisering av företagsverksamheten samt anhörigs död och värnplikten. 

Förutsättningarna för vikariehjälp på grund av arbetsorförmåga förenklas. Vikariehjälp kan fås för högst 
1 095 dagar. 

 
Förenkling av servicen  
 
Den totala arbetstiden i ett lantbruksföretag beräknas schablonmässigt utifrån antalet husdjursenheter. 
Genom avbytartjänsten under semester utförs alla nödvändiga arbeten som ingår i skötseln av husdjuren i 
lantbruksföretaget, men inom ramen för den totala arbetstiden i lantbruksföretaget. En schablonmässig 
definition av arbetstiden förenklar arbetet inom avbytarförvaltningen och förenklar systemet.  

Genom vikariehjälpen utförs de nödvändiga arbeten som ingår i skötseln av husdjuren i lantbruksföretaget 
inom ramen för den till vikariehjälp berättigade lantbruksföretagarens genomsnittliga procentandel av de 
nödvändiga arbeten som ingår i skötseln av husdjuren. 

 



Avgifter 
 
Det föreslås att den kostnadsbesparing som de föreslagna ändringarna medför delvis används för att sänka 
avgifterna. Det föreslås att den timavgift på 5 euro för beredskap som gäller tills vidare sänks till 1,5 
euro/timme, timavgiften för vikariehjälp förenklas från att ha varit inkomstbunden till att bli en fast timavgift 
och sänks till 5,75 euro/timme, avgiften för extraledighet sänks från nuvarande 13,75 euro/timme till 12 
euro/timme och avgiften för övervakningsbesök sänks från nuvarande 33 euro/timme till 23 euro/timme. 
Avgiften för extraledighet i fråga om timmar som förlänger arbetsdagen för en avbytare som utför 
avbytartjänst under semester eller avbytartjänst i form av vikariehjälp föreslås dock vara 8 euro/timme. 
Avgiften för avgiftsbelagd avbytarhjälp och för beredskap och övervakningsbesök som landskapet 
tillhandahåller enligt prövning tas ut till marknadspris. Avgifter för övervakningsbesök eller för besök som 
föranleds av beredskap tas för den tid som överskrider en timme ut till marknadspris. Det föreslås att även 
ersättningen för avbytarservice som skaffas själv höjs. 

 
Ändringar som gäller avbytarservicen för pälsdjursuppfödare 

I propositionen föreslås det att alla pälsdjursuppfödare börjar omfattas av lagen om avbytarservice för 
pälsdjursuppfödare. Enligt propositionen ska pälsdjursuppfödarna skaffa sin avbytarservice själva, och 
landskapet har inte längre någon skyldighet att tillhandahålla avbytarservice. De föreslagna ändringarna 
förtydligar och förenklar tillämpningen av lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare och effektiviserar 
verkställandet av avbytarservicen. Det föreslås att ersättningen för avbytarservice för pälsdjursuppfödare 
höjs från nuvarande 22,50 euro till 25,47 euro per timme. 

 
 
Ändringar som gäller vikariehjälpen för renskötare 

Enligt propositionen ersätter landskapet Lappland kostnaderna för den vikariehjälp som renskötaren ordnat 
för sig själv. LPA:s roll som utbetalare av stödet faller bort och i framtiden betalar social- och 
hälsovårdsministeriet kostnaderna direkt till landskapet Lappland. 

 
Ändringar som gäller lagen om pension för lantbruksföretagare 

LPA ges möjlighet att producera sakkunnigtjänster för landskapet, för det nationella servicecenter som avses 
i landskapslagen, för Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet och för social- och hälsovårdsministeriet.  

 
 
4  Proposit ionens konsekvenser  

4.1 Ekonomiska konsekvenser  

År 2016 omfattade avbytarservicen ca 18 100 lantbruksföretagare som var berättigade till semester och 
antalet avbytardagar uppgick till omkring 812 000 dagar. Antalet lantbruksföretagare förväntas minska i 
betydande grad på grund av strukturutvecklingen inom husdjursproduktionen. År 2017 beräknas 
avbytarservicen omfatta 17 000 lantbruksföretagare och antalet avbytardagar uppgå till omkring 770 000 
dagar. Detta beräknas minska efterfrågan på avbytarservice och behovet av anslag med ca 10 miljoner euro 
på årsnivå. 

För närvarande finns det för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare ett förslagsanslag, som år 
2017 uppgår till 159,3 miljoner euro. Finansieringen av avbytarservicen för pälsdjursuppfödare har för 
närvarande ett tvåårigt reservationsanslag, som år 2017 uppgår till 2,55 miljoner euro. Även kostnaderna för 
vikariehjälpen för renskötare betalas med ett tvåårigt reservationsanslag, som år 2017 uppgår till 0,3 miljoner 
euro. Förvaltningsutgifterna för avbytarservicen täcks med ett fast anslag, som år 2017 uppgår till 16,14 
miljoner euro. 

I framtiden täcks kostnaderna för avbytarservicen för lantbruksföretagare med landskapens allmänna 
finansiering, vilket i praktiken innebär att förslagsanslaget ändras till ett fast anslag.  

Avbytarservicen för pälsdjursuppfödarna och vikariehjälpen för renskötarna omfattas av särskild finansiering 
och blir kvar som ett separat moment inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde i budgeten.  



Företagsspecifik semester beräknas medföra kostnadsbesparingar på sammanlagt ca 24,7 miljoner euro. 
Kostnadsbesparingar uppkommer av att företagarna på två eller flera företagares gårdar ska hålla sina 
semestrar samtidigt. Detta minskar såväl antalet semesterdagar som tas ut, när semestrarna ska hållas 
samtidigt i företaget, som avbytarnas resekostnader och det administrativa arbetet. Besparingen är till denna 
del ca 22,7 miljoner euro.  Dessutom medför den övre gränsen för semesterdagen en besparing på ca 1,2 
miljoner euro och den nedre gränsen för semesterdagen en besparing på 0,8 miljoner euro.  

Överföringen av den lokala förvaltningen av avbytarverksamheten till landskapen medför 
kostnadsbesparingar i och med att landskapet kan effektivisera användningen av lokaler och personal för 
avbytarförvaltningen. Integreringen av personalärendena och informationssystemen inom landskapen 
effektiviserar verksamheten och medför kostnadsbesparingar. Dessutom beräknas förenklingen av 
lagstiftningen medföra besparingar till följd av att beslutsfattandet underlättas och behovsprövningen 
minskar. De förvaltningsanställda beräknas minska till följd av detta med uppskattningsvis 60 årsverken, 
vilket i sig medför besparingar på drygt 2 miljoner euro. Beloppet av besparingen kan dock inte uppskattas 
med hänsyn till det fasta och kalkylerade förvaltningsanslag som nu är i bruk samt till att de kommuner som 
är lokala enheter har agerat på mycket olika sätt i förhållande till s.k. överföringsposter inom förvaltningen, 
t.ex. utgifter för fastighetshyra, löneadministration och ekonomiförvaltning. Det är också sannolikt att antalet 
överföringsposter kommer att öka i landskapsmodellen. 

Att sätta en övre och nedre gräns för en vikariehjälpsdag beräknas medföra en besparing på ca 3,1 miljoner 
euro. 

En höjning av ersättningen för avbytarservice som skaffas själv till 30 euro per timme beräknas medföra en 
besparing på ca 1,6 miljoner euro. Besparingen kommer sig av att 10 procent av lantbruksföretagarna 
bedöms övergå från den avbytarservice som landskapet erbjuder till att själva skaffa avbytarservicen. Således 
ökar antalet företagare som omfattas av avbytarservice som skaffats själv från nuvarande 7 procent till 17 
procent. 

Att hästhushållningen avgränsas till att omfatta jordbrukets primärproduktion beräknas medföra en besparing 
på uppskattningsvis 6,6 miljoner euro. Uppskattningen grundar sig på att avbytarservicen i framtiden skulle 
omfatta 200 gårdar med hästar. 

Propositionen medför att uppskattningsvis t.o.m. 1 000 nya husdjursföretagare som omfattas av 
näringsbeskattningen börjar omfattas av avbytarsystemet. Detta beräknas öka kostnaderna med 7,7 miljoner 
euro.  

Möjligheten till beredskap (1,5 euro/timme) eller övervakningsbesök (23 euro/timme) under semester medför 
ytterligare kostnader på uppskattningsvis 3 miljoner euro. 

Vuxenutbildningen som grund för vikariehjälp och vikariehjälp på grund av deltagande i ett möte för en 
producentorganisations förtroendeorgan ströks från grunderna för vikariehjälp för lantbruksföretagare i 
början av 2016. Av denna anledning föreslås det att antalet timmar för subventionerad avgiftsbelagd 
avbytarhjälp höjs från nuvarande 120 timmar till 200 timmar. Med denna höjning av antalet timmar stöds 
lantbruksföretagarnas utbildning och arbetsmotivation. Denna ändring medför en kostnadsökning på 
uppskattningsvis 2,3 miljoner euro.  

En sänkning av avgifterna för vikariehjälp uppskattas medföra en kostnadsökning på 4,1 miljoner euro. 

Ett lägre pris för extraledighet för att förlänga arbetsdagen för avbytare vid semester och vikariehjälp medför 
ytterligare kostnader på uppskattningsvis 2 miljoner euro. 

En semesterdag enligt den föreslagna modellen kostar uppskattningsvis 3 miljoner euro. Kostnaderna för 5 
dagar extraledighet är således ca 15 miljoner euro. 

Ersättningen för beredskap som lantbruksföretagaren skaffat själv och som högst i fråga om semester är 310 
timmar per lantbruksföretag och kalenderår och i fråga om vikariehjälp 140 timmar per lantbruksföretagare 
och kalenderår medför ytterligare kostnader på uppskattningsvis 1,9 miljoner euro. Pälsdjursuppfödarnas 
övergång till avbytarservice som skaffas själv och ersättningen för avbytarservice som skaffas själv medför 
ytterligare kostnader på uppskattningsvis 260 000 euro. Av de uppgifter som finns att tillgå kan man sluta sig 
till att de lokala enheterna inte hänför alla kostnader för avbytare för pälsdjursuppfödare till 
avbytarkostnaderna för pälsdjursuppfödare, utan en del verkar hänföras till kostnaderna för 
lantbruksföretagare, och därför är timpriset för avbytarservice som den lokala enheten ordnar för 
pälsdjursuppfödare för närvarande betydligt lägre än för lantbruksföretagare.  



 

Alla föreslagna förbättringar medför ytterligare kostnader på 36 miljoner euro. Kostnaderna kan täckas 
genom den kostandsbesparing på 36 miljoner euro som uppnås inom ramen för systemet. Propositionen är 
således kostnadsneutral. 

Ändringarna av lagen förutsätter statliga satsningar på att få informationssystemen att motsvara den 
reviderade lagstiftningen och den nya landskapsförvaltningen. Detta kräver att ett helt nytt 
informationssystem tas fram, vilket kommer att kosta miljontals euro. Avsikten är dock att ett nytt 
informationssystem byggs upp i samband med landskapens IT-system och kostnaderna riktas således till 
landskapens IT-upphandlingar. 

 
4.2 Konsekvenser för myndigheterna 

De avbytare och de förvaltningsanställda som är verksamma i kommunerna överförs till landskapen på de 
villkor som gäller överlåtelse av rörelse. 

Reformen av lagarna som gäller avbytarservice effektiviserar och förtydligar de förvaltningsanställdas 
arbete. Till exempel företagsspecifik semester, förenkling av tillämpningen av lagen och schablonmässig 
beräkning av den totala arbetstiden i ett lantbruksföretag minskar och underlättar det administrativa arbetet 
och minskar ändringssökandet.  

De föreslagna lagändringarna och strukturutvecklingen medför en årlig besparing på mer än 60 årsverken för 
lokalförvaltningen. Anpassningarna i fråga om de förvaltningsanställda sker antagligen med viss fördröjning 
och lagändringarna och landskapsreformen medför ytterligare uppgifter.  

Ett nytt informationssystem kräver information samt handledning och utbildning för de anställda inom 
lokalförvaltningen.  

Landskapet föreskrivs skyldighet att göra en anmälan till kommissionen, genom vilken Finland uppfyller den 
förutsättning som följer av punkterna 128 och 131 i riktlinjerna för statligt stöd. Enligt riktlinjerna ska 
medlemsstaterna på en omfattande webbplats för statligt stöd på nationell eller regional nivå offentliggöra 
viss information om ett enskilt stöd överstiger 60 000 euro. För varje enskilt stöd ska bl.a. följande uppgifter 
offentliggöras: namnet på de enskilda stödmottagarna, stödform för varje enskild mottagare och stödbelopp, 
datum när stödet har beviljats, stödmottagarens region (på NUTS 2-nivå) och den ekonomiska sektor där 
denna har sin huvudsakliga verksamhet (på tresiffrig nivå i Nace). Antalet anmälningar är förmodligen dock 
mycket litet. 

 
4.3 Konsekvenser för serviceanvändarna 

Lantbruksföretagare har rätt att även i framtiden välja huruvida de använder avbytarservice som landskapet 
erbjuder eller om gårdens företagare själva skaffar avbytarservice, varvid landskapet betalar ersättning till 
serviceproducenten för de kostnader som avbytarservicen orsakar. Merparten av lantbruksföretagarna (93 %) 
använder numera avbytarservice som den lokala enheten ordnar.  
 
Majoriteten av pälsdjursuppfödarna (62 %) ordnar redan själva avbytarservicen. Enligt propositionen har 
pälsdjursuppfödaren i framtiden endast möjlighet att själv skaffa avbytarservice, varvid landskapet betalar 
ersättning till serviceproducenten för de kostnader som avbytarservicen orsakar. I framtiden ansöker man om 
service hos landskapet och landskapet är den som betalar ersättningen. Pälsdjursuppfödaren behöver betala 
en mindre andel än tidigare i och med att den statliga ersättningen för kostnaderna för avbytarservicen höjs. 

Genom att avbytarservicens innehåll förenklas säkerställer man jämlik service i olika delar av landet samt att 
servicen kontinuitet bibehålls och en kompetent avbytarkår finns kvar i samband med strukturutvecklingen 
inom jordbruket och i en föränderlig omvärld. Kravet på huvudsyssla när det gäller semester och 
bundenheten av LFöPL-försäkringen kan frångås. Även ca 500 nya företag, dvs. ca 1 000 nya företagare, 
som omfattas av näringsbeskattningen och därigenom av FöPL-förskringen, börjar omfattas av 
avbytarservicen. 

Företagsspecifik semester innebär att alla företagare i ett och samma lantbruksföretag ska ha sin semester 
samtidigt. Under semestern kan alla nödvändiga arbeten som ingår i skötseln av husdjuren i företaget skötas 
inom ramen för ett schablonmässigt antal timmar som bestäms utifrån antalet djur. Tryggandet av den 



beredskap som övervakningen av automatik förutsätter eller övervakningsbesök under semestern gör det 
möjligt för företagarna att faktiskt komma loss från sitt arbete under semestern. Detta antas främja 
arbetsmotivationen och välbefinnandet i arbetet samt möjligheterna till ett längre arbetsliv. 

Den företagsspecifika semestern lämpar sig också för stora gårdar och gårdar som håller på att växa. Att 
anställa arbetstagare till lantbruksföretaget varken förkortar eller försvårar erhållandet av avbytarservice. För 
närvarande är det möjligt att under företagarens individuella semester endast sköta den företagarens 
arbetsandel, och anställning av arbetstagare kan leda till att man går miste om avbytarservicen. 

Handledning av avbytare och avbytarnas heltidsarbete till följd av företagsspecifik semester stöder tillgången 
till s.k. förtroendeavbytare. I framtiden blir det lättare att få tag på en bekant avbytare som känner företaget 
och avbytarna byts mer sällan.  

Lantbruksföretagare kan i framtiden få 200 timmar avgiftsbelagd avbytarhjälp. Detta gör det möjligt för 
lantbruksföretagaren att komma loss från sina uppgifter t.ex. för att delta i utbildning eller i 
producentorganisationens möten eller på grund av någon annan motsvarande omständighet. Omkring 1 800 
lantbruksföretagare per år har tidigare när det var möjligt använt vikariehjälp på ovannämnda grunder. Den 
avgiftsbelagda avbytarhjälpen stöder företagarnas arbetsmotivation och utbildning samt upprätthållandet av 
yrkesskickligheten. 

Av pälsdjursuppfödarna ordnar 62 procent redan nu själva sin avbytarservice. Till följd av reformen kommer 
även resten av företagarna att gå över till att skaffa avbytarservicen själva. Centraliseringen av 
organiseringsansvaret till landskapet Österbotten tryggar även servicen för den svenskspråkiga 
företagarkåren samt sakkunskapen inom produktionsinriktningen. 

I fråga om renskötarna gäller ändringen närmast det att ersättning för kostnaderna för vikariehjälp i framtiden 
söks hos landskapet Lappland. Centraliseringen av organiseringsansvaret till landskapet Lappland tryggar 
servicen på samiska och sakkunskapen inom renskötseln. 

 
4.4 Konsekvenser för avbytarna 

De lantbruksavbytare som är anställda vid kommunen övergår till det nya landskapet på de villkor som gäller 
överlåtelse av rörelse. 

De besparingar som uppkommer genom strukturutvecklingen och lagändringsförslaget innebär att behovet av 
lantbruksavbytare för avbytarservice minskar. I och med avbytarnas åldersstruktur är ca 18 procent av 
avbytarkåren 60 år eller äldre och går således i pension under de följande 3–8 åren. Av ovannämnda skäl 
minskar behovet av avbytare under de närmaste åren med 500 årsverken per år. 

Företagsspecifik semester förlänger avbytarens arbetsdag och minskar därigenom deltidsarbetet för 
avbytarna. Företagsspecifik semester tryggar bäst heltidsarbetet för avbytarna, vilket riksdagen haft som 
önskemål (RSv 108/2015 rd – RP 112/2015 rd). En liten del av avbytarna förlorar sitt arbete, men de som 
blir kvar har större chanser att få ett heltidsarbete. Att avbytarnas arbetstid förlängs och deltidsarbete minskar 
säkerställer att det finns en kompetent avbytarkår i framtiden. Handledningen av avbytarna och heltidsarbetet 
för avbytarna stöder tillgången till s.k. förtroendeavbytare och därigenom avbytarnas välbefinnande i arbetet 
och säkerheten i arbetet.  

 
4.5 Jämlikhet 

Propositionen förbättrar jämlikheten för dem som utnyttjar avbytarservice, i och med att ordnandet av 
servicen överförs till landskapet. Landskapen är betydligt större områden än de avbytarserviceområden som 
de nuvarande 42 kommunerna sköter. Genom de större områdena minskar de lokala skillnaderna och 
verkställandet av lagen har en förenhetligande inverkan och därmed ökar jämlikheten för företagargruppen i 
fråga. 

Förenklingen av tillämpningen av lagarna om avbytarservice främjar jämlikheten genom att de lokala 
skillnaderna i tolkningen och i tillämpningspraxis minskar. Företagsspecifik semester innebär enhetliga 
semesterdagar för alla företagare. 

Att lantbruksföretagare som omfattas av näringsbeskattningen börjar omfattas av avbytarservice främjar 
jämlikheten och transparensen, vilket även förutsätts i riktlinjerna för statligt stöd. De företagare som 



bedriver pälsdjursuppfödning fick på motsvarande sätt en mer jämlik ställning redan 2010. Före lagen om 
avbytarservice för pälsdjursuppfödare var pälsdjursuppfödarna i en mycket ojämlik ställning sinsemellan på 
grund av företagarens beskattning. Det är viktigt att de lantbruksföretagare som omfattas av 
näringsbeskattningen börjar omfattas av avbytarservicen också av den orsaken att unga företagare som 
utvecklar verksamhetsmetoderna inom jordbruket på lika villkor ska få avbytarservice som stöder deras 
verksamhet och deras arbetsmotivation. 

 
4.6 Språkliga konsekvenser 

Pälsdjursuppfödningen är huvudsakligen koncentrerad till det svenskspråkiga området i landskapet 
Österbotten. Centraliseringen av avbytarservicen för pälsdjursuppfödarna till landskapet Österbotten tryggar 
såväl kompetensen inom produktionsområdet som den finsk- och svenskspråkiga servicen för företagarna.  

Organiseringsansvaret för vikariehjälpen för renskötarna centraliseras till landskapet Lappland, för att 
samiskspråkig service ska kunna tryggas åtminstone på nordsamiska. I Norra Finland finns det för 
närvarande två funktionärer vid LPA och renskötarna har fått rådgivning och handledning åtminstone på 
nordsamiska. Motsvarande service åtminstone på nordsamiska måste tryggas även i fortsättningen i 
landskapet Lappland. 

 
 
 
5  Beredningen av proposit ionen  

5.1 Beredningsskeden 

Enligt statsminister Sipiläs regerings riktlinjer av den 5 april 2016 ska ordnandet av avbytarservice för 
lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare samt den lokala myndighetens uppgifter gällande 
avbytarservicen överföras till landskapen. I detta syfte tillsatte social- och hälsovårdsministeriet den 29 juni 
2016 en arbetsgrupp för att reformera genomförandet av lantbrukets avbytarsystem, med målet att reformera 
genomförandet av lantbrukets avbytarsystem så att det motsvarar kraven i en föränderlig omvärld. 

Under sin mandattid deltog arbetsgruppen i beredningen av lagstiftningen, genom vilket de ändringsförslag 
som följer av riktlinjerna för landskapsreformen och förändringarna i jordbrukets verksamhetsmiljö togs in i 
lagarna om avbytarservicen. Arbetsgruppen utarbetade också propositionen med hänsyn till riksdagens svar 
(RSv 108/2015 rd - RP 112/2015 rd). Vid beredningen beaktades dessutom att systemet för att verkställa 
avbytarservicen ska motsvara nuvarande krav enligt konkurrenslagstiftningen och att det nya systemet ska 
vara förenligt med de regler för statligt stöd som ingår i Europeiska unionens konkurrenspolitik.  

Till arbetsgruppen hörde företrädare för Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund rf och Pellervon 
taloustutkimus PTT ry. Dessutom begärde arbetsgruppen Kommunarbetsgivarnas kommentarer via 
företrädare för Kommunförbundet och begärde kommentarer och ståndpunkter av statliga myndigheter. 
Propositionen sändes på remiss under tiden xx.04.2017–xx.06.2017. Den svenskspråkiga propositionen 
sändes på lika lång remiss när översättningen blivit klar den xx xx 2017. Ärendet behandlades i delegationen 
för kommunal ekonomi och förvaltning den xx augusti 2017. 

 
5.2 Remissyttranden och hur de har beaktats 

Det kom in xxx remissyttranden om utkastet till proposition. 

I yttrandena ...... 

 
 
6  Samband med andra proposit ioner  

Vid beredningen av denna regeringsproposition har man beaktat den proposition som innehåller förslag till 
landskapslag och lag om landskapens finansiering (RP xx/2017 rd), som för närvarande behandlas av 
riksdagen, samt den proposition som gäller ändring av lagen om landskapens finansiering (RP xx/2017 rd), 
som är på remiss, och ”II införandelagen”, som är på remiss.  



DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag  

1.1 Lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare  

1 kap. Allmänna bestämmelser 

1 §. Lagens syfte. I 1 mom. beskrivs lagens principiella syfte, och den sociala dimensionen betonas. 

Bestämmelsen motsvarar 1 § 1 mom. i gällande lag.  

Enligt 2 mom. ska lagen med stöd av självstyrelselagen för Åland (1144/1991) inte tillämpas i landskapet 

Åland. 

2 §. Avbytarservice. I 1 mom. nämns alla avbytarserviceförmåner som avses i lagen. Bestämmelsen 

motsvarar till sitt innehåll 1 § 2 mom. i gällande lag. Termen avgiftsbelagd avbytarhjälp föreslås bli 

förtydligad så, att den nuvarande understödda avgiftsbelagda avbytarhjälpen för tydlighetens skull börjar 

benämnas extraledighet och den helt och hållet avgiftsbelagda avbytarhjälpen börjar benämnas avgiftsbelagd 

avbytarhjälp. 

Bestämmelsen i 2 mom. innefattar innehållet i 1 § 3 mom. i gällande lag, enligt vilket lantbruksföretagaren 

får välja mellan två alternativ: antingen anvisas lantbruksföretagaren en avbytare, eller så anlitar 

lantbruksföretagaren avbytare som han eller hon skaffar själv. Enligt förslaget beaktas i momentets 

ordalydelse emellertid en förändring som följer av landskapsreformen och beskrivs i den allmänna 

motiveringen. I stället för den lokala enheten svarar landskapet för att avbytarservice ordnas och produceras.  

3 §. Lantbruksföretag. I paragrafen definieras begreppet lantbruksföretag som hör till lagens 

tillämpningsområde. Till en del motsvarar paragrafen 3 § i gällande lag. 

I den föreslagna paragrafen definieras begreppet lantbruksföretag delvis på motsvarande sätt som i gällande 

3 §, men definitionen har förenklats. Med lantbruksföretag förstås enligt förslaget husdjursproduktion som 

bedrivs på en självständig ekonomisk enhet. På samma ekonomiska enhet är det möjligt att bedriva också 

t.ex. växtodling, men med lantbruksföretag avses här bara husdjursproduktion som bedrivs på en självständig 

ekonomisk enhet. Vidare konstateras i bestämmelsen i överensstämmelse med tillämpningspraxisen för 

gällande lagstiftning att begreppet husdjursproduktion i denna lag avser bara sådan husdjursproduktion som 

bedrivs i Fastlandsfinland.  

I paragrafen föreskrivs det om minimantalet produktionsenheter i lantbruksföretaget. Bestämmelsen i 

1 mom. a-punkten motsvarar i övrigt 3 § 1 mom. 2 punkten i gällande lag, men enligt förslaget ska rätt till 

avbytarservice förekomma också när antalet husdjursenheter är mindre än sex vid eventuella 

produktionsuppehåll. Begreppet produktionsuppehåll definieras i 5 §.  



Bestämmelserna i 1 mom. b–d-punkten motsvarar 3 § 1 mom. 4–6 punkten i gällande lag och följer 

Europeiska unionens riktlinjer 2014/C 204/01 för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i 

landsbygdsområden 2014–2020 (nedan riktlinjerna för statligt stöd). Enligt b-punkten kan avbytarservice 

beviljas bara om lantbruksföretagarens lantbruksföretag är ett sådant mikroföretag eller litet eller medelstort 

företag som avses i gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn. Denna förutsättning framgår av punkt 

25 i riktlinjerna för statligt stöd. Enligt c-punkten kan avbytarservice inte beviljas, om lantbruksföretagarens 

lantbruksföretag är ett sådant företag i svårigheter som avses i gruppundantagsförordningen för 

jordbrukssektorn. Denna förutsättning framgår av punkt 26 i riktlinjerna för statligt stöd. Enligt d-punkten 

kan avbytarservice inte beviljas, om lantbruksföretagarens lantbruksföretag är föremål för ett 

återbetalningskrav till följd av ett kommissionsbeslut om att ett stöd är olagligt och oförenligt med den inre 

marknaden och fordran är obetald. Denna förutsättning framgår av punkt 27 i riktlinjerna för statligt stöd. 

4 §. Lantbruksföretagare. I paragrafen definieras de förutsättningar som en person ska uppfylla för att vara 

en lantbruksföretagare som avses i denna lag. Enligt 4 mom. ska definitionen i likhet med nu alltid uppfyllas 

vid tidpunkten för beviljande och anlitande av avbytarservicen. 

Enligt 1 mom. betraktas som lantbruksföretagare en fysisk person som bedriver husdjursproduktion som sin 

näringsverksamhet. Personen ska alltså äga ett lantbruksföretag eller ha det i sin besittning. Dessutom 

betraktas en sådan persons make som lantbruksföretagare. En familjemedlem (t.ex. någon som är släkt med 

lantbruksföretagaren i rakt uppstigande eller nedstigande led) uppfyller inte längre definitionen av 

lantbruksföretagare enbart utifrån denna roll. Han eller hon bör alltså ha ägande- eller besittningsrätt till 

lantbruksföretaget.   

Enligt 2 mom. betraktas som lantbruksföretagare också verkställande direktören för eller en styrelsemedlem i 

ett lantbruksföretag som sköts som ett aktiebolag. Den föreslagna definitionen av begreppet 

lantbruksföretagare i lantbruksföretag som är aktiebolag skiljer sig kraftigt från motsvarande definition i 

pensions- och olycksfallslagstiftningen. Det enda som behöver klarläggas till följd av att tillämpningen 

förenklas är, utöver utförandet av arbete, personens ställning i aktiebolaget (verkställande direktör eller 

styrelsemedlem) och ägarandel av aktiebolagets aktiekapital eller av det röstetal som aktierna medför. Den 

andel av aktierna eller röstetalet som krävs är 20 %.  

I 3 punkten uppräknas övriga förutsättningar för erhållande av avbytarservice. Den i 19 § fastställda längden 

på en vikariehjälpsdag bör vara minst tre timmar. Förslaget innebär att en företagare vars arbetstid är kortare 

än tre timmar inte längre har rätt till avbytarservice. Enligt vad som föreslås längre fram i propositionen ska 

erhållandet av semester dock inte längre förutsätta att lantbruk bedrivs som huvudsyssla. 

I princip förblir de förmåner som hindrar erhållandet av avbytarservice oförändrade. För att tillämpningen 

ska förenklas föreslås dock att de hindrande förmånerna i regel inte längre ska specificeras på lagnivå, utan 

att de hindrande förmånerna generellt är lagstadgad i Finland beviljad pension som har beviljats tills vidare 



eller för viss tid på grund av att arbetsförmågan är nedsatt med minst 60 procent eller motsvarande 

ersättning, lagstadgad ålderspension och arbetslivspension. Hindrande förmåner är därmed bl.a. full 

invalidpension som beviljats tills vidare, rehabiliteringsstöd som motsvarar full invalidpension, 

ålderspension och arbetslivspension enligt någon av de lagar som nämns i 3 § i lagen om pension för 

arbetstagare. Till skillnad från nu föreslås också sjuk- och ålderspension enligt folkpensionslagen vara en 

hindrande förmån. Ytterligare hindrande förmåner är alldeles som i nuläget bl.a. olycksfallspension enligt 

lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015) eller lagen om olycksfall i 

arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) och motsvarande ersättning enligt trafikförsäkringslagarna 

(279/1959 eller 460/2016). Med detta avses sådan ersättning för inkomstbortfall som avses i 

trafikförsäkringslagen och som hänför sig till den tid då mer än ett år har gått sedan trafikskadan inträffade. 

Olycksfallspension betalas tidigast från årsdagen för skadedagen.  

Invalidpension enligt arbetspensionslagarna beviljas som full pension om lantbruksföretagarens 

arbetsförmåga är nedsatt med minst tre femtedelar. Därmed är det motiverat att en hindrande förmån enligt 

bl.a. olycksfalls- och trafikförsäkringslagstiftningen i likhet med nu binds till att den har beviljats för en 

minst 60 procent stor nedsättning av arbetsförmågan. Hindrande förmåner är enligt förslaget också bl.a. de 

motsvarande förmåner som har beviljats med stöd av lagar som gällde före de ovannämnda lagarna. Dessa 

tidigare lagar är i fråga om olycksfallsförsäkring lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) och lagen om 

olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981), i fråga om trafikförsäkring trafikförsäkringslagen 

(279/1959) och i fråga om arbetspensionslagar de gamla arbetspensionslagarna, t.ex. lagen om pension för 

lantbruksföretagare (467/1969). 

 

Eftersom personen vid tidpunkten för avbytarservice bör kunna veta huruvida han eller hon uppfyller 

förutsättningarna för erhållande av avbytarservice, föreslås bestämmelsen bli formulerad på motsvarande sätt 

som nu så att pensioner som eventuellt beviljas retroaktivt för samma tid inte medför återkrav av förmånens 

värde.  

 

Som lagstadgad ålderspension betraktas enligt förslaget inte partiell förtida ålderspension enligt någon av de 

lagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare.  

I bestämmelsen beaktas som undantag de nedan föreslagna bestämmelserna om vikariehjälp på grund av 

arbetsoförmåga och organisering av företagsverksamheten. Utgångspunkten är att om en person för viss tid 

beviljas en förmån som avses i bestämmelsen kan han eller hon ha rätt till vikariehjälp på grund av 

arbetsoförmåga. Analogt kan en person som tills vidare beviljas en i bestämmelsen avsedd förmån ha rätt till 

vikariehjälp på grund av organisering av företagsverksamheten.  

Avsikten är att det inte längre ska förutsättas att lantbruksföretagaren har en s.k. obligatorisk LFöPL-

försäkring enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006). Lagens tillämpningsområde föreslås 



bli utsträckt också till lantbruksföretagare som omfattas av lagen om beskattning av inkomst av 

näringsverksamhet (360/1968). Dessa kan inte teckna en LFöPL-försäkring, i stället omfattas de av 

tillämpningsområdet för lagen om pension för företagare och kan alltså vara skyldiga att teckna en FöPL-

försäkring. För att tillämpningsområdet ska förenklas och åldersdiskriminering ska undvikas föreslås det att 

kopplingen till pensionsförsäkring avskaffas. En obligatorisk LFöPL- eller FöPL-försäkring kan träda i kraft 

först vid ingången av den kalendermånad som följer efter fyllda 18 år. En obligatorisk LFöPL- eller FöPL-

försäkring upphör att gälla senast vid utgången av den kalendermånad då en företagare som är född 1957 

eller tidigare fyller 68 år, en företagare som är född 1958–1961 fyller 69 år och en företagare som är född 

1962 eller senare fyller 70 år.  

5 §. Definitioner. I 1 mom. 1 punkten uppräknas de djurslag som föreslås bli betraktade som husdjur som 

avses i lagen. Produktionen i fråga om de djur som nämns i bestämmelsen ska beskattas enligt 

inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/1967) eller lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. 

Förteckningen över djurslag motsvarar i övrigt 2 § 1 mom. 1 punkten i gällande lag, men pälsdjuren som 

helhet föreslås bli överförda till lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare och med hästar avses enligt 

förslaget endast hästar som föds upp och används för hästuppfödning. Även ponnyer men inte t.ex. åsnor 

anses ingå i begreppet hästar. På samma sätt som nu utesluts ur definitionen av husdjur också t.ex. kameldjur 

(bl.a. alpackor och lamor), bin, renar, hjortar, fiskar och hardjur.  

Det är viktigt att specificera husdjursslagen på lagnivå, eftersom såväl lantbruksföretagarens rätt att få 

avbytarservice som de djur som sköts inom ramen för avbytarservicen bestäms i enlighet med 

specifikationen, på samma sätt som nu. Bara sådana djur som en lantbruksföretagare eller ett 

lantbruksföretag äger eller innehar beaktas. När verksamheten bedrivs i form av en firma betyder detta att 

lantbruksföretagaren äger eller innehar djuren. Definitionen av ägande eller innehav inbegriper inte t.ex. 

uppstallade foderhästar, som alltså är hyrda. 

Begreppet make definieras i 1 mom. 2 punkten, och i 3 punkten definieras riktlinjerna för statligt stöd. 

I 1 mom. 4 punkten definieras begreppet husdjursenhet. Rätten till avbytarservice föreslås bli bestämd 

utgående från det totala antalet husdjursenheter. Detta framgår av 4 och 19 § i lagförslaget. Syftet med att 

definiera begreppet husdjursenhet är att beskriva den arbetsmängd som de olika djurslagen ger upphov till. 

På så sätt blir uppfödare av djur som representerar olika arter sinsemellan jämställda. I 2 mom. finns ett 

bemyndigande att utfärda närmare bestämmelser om husdjursenheterna genom förordning av statsrådet. 

Avsikten är att genom förordning på liknande sätt som nu definiera hur många djur en enhet omfattar.   

I1 mom. 5 punkten definieras begreppet nödvändiga arbeten som ingår i skötseln av husdjuren. I de arbeten 

som ingår i skötseln inräknas enligt förslaget på samma sätt som nu bara faktiska arbeten som ingår i 

skötseln av djur. Där ingår inte t.ex. uppgifter som hör till ledningen av företaget. Med nödvändiga arbeten 

som ingår i skötseln avses arbeten som är regelbundna och som återkommer på ett sådant sätt att de i 



praktiken behövs varje dag eller åtminstone varje vecka. Till de nödvändiga arbeten som ingår i skötseln 

hänförs inte uppgifter som motsvarar övervakningsbesök och beredskap.  

Begreppet produktionsuppehåll definieras i 1 mom. 6 punkten. 

I 1 mom. 7 punkten definieras begreppet häst som används för hästuppfödning, och begreppet 

marknadsmässigt pris definieras i 8 punkten. 

I 2 mom. föreskrivs det om ett bemyndigande för statsrådet att utfärda närmare bestämmelser om hur 

husdjursenheterna bestäms samt om en möjlighet för statsrådet att vid behov utfärda närmare bestämmelser 

om vilka uppgifter som kan godkännas utgöra arbeten som ingår i skötseln av husdjur i lantbruksföretag. 

 

2 kap. Avbytarservice 

 6 §. Semester. Det föreslås i propositionen att semestern ska vara företagsspecifik, inte personlig så som nu. 

Avbytarservice på grund av semester kan enligt förslaget beviljas lantbruksföretag där det finns åtminstone 

en lantbruksföretagare. För att få semester ska lantbruksföretagen uppfylla förutsättningarna i den föreslagna 

3 §, och i lantbruksföretagen ska det finnas åtminstone en lantbruksföretagare som definieras i 4 §.  

För dem som anlitar service som landskapet tillhandahåller betyder företagsspecifik semester att alla 

lantbruksföretagare i företaget ska ta ut sin semester samtidigt. Det föreslås vara möjligt att ta ut semester i 

högst 31 kalenderdagar per kalenderår i stället för det nuvarande antalet 26 dagar. Varje semesterdag ska tas 

ut som en hel dag. 

När avbytarservice skaffas själv kan timbaserad semester tas ut. Med andra ord multipliceras den totala 

arbetstiden i lantbruksföretaget med 31 semesterdagar, och det antal timmar som räkneoperationen resulterar 

i får användas till semester under kalenderåret.  

7 §. Extraledighet. Extraledigheten motsvarar det som i 16 b § 1 mom. i gällande lag benämns avgiftsbelagd 

avbytarhjälp. Det föreslås att terminologin förtydligas för att tjänsten i fråga ska skilja sig från den 

avgiftsbelagda avbytarhjälp som avses i 16 b § 2 mom. i gällande lag. Termen extraledighet beskriver 

tydligare tjänstens syfte som är att extraledighet, det som nu kallas understödd avgiftsbelagd avbytarhjälp, 

tack vare statligt finansiellt stöd kan fås till ett lägre pris. Extraledigheten är en personlig förmån för 

lantbruksföretagare som uppfyller förutsättningarna i den föreslagna 4 §. 

Enligt 1 mom. kan lantbruksföretagare som anlitar av landskapet tillhandahållen avbytarservice 

tillhandahållas extraledighet mot avgifter som avses i 39 § i lagförslaget för högst 200 timmar per kalenderår. 

Enligt gällande lag kan denna form av avbytarservice ordnas för högst 120 timmar. Enligt förslaget ska 

landskapet inte vara skyldigt att tillhandahålla tjänsten, och företagaren har inte subjektiv rätt till den. Att 



förmånen är personlig innebär också att varje lantbruksföretagare kan få högst 200 timmar extraledighet per 

kalenderår oavsett hur många lantbruksföretag han eller hon har. 

Enligt 2 mom. har lantbruksföretagare som själva skaffar avbytarservice rätt till extraledighet i 

överensstämmelse med rådande tillämpningspraxis, men timantalet höjs från nuvarande 120 timmar till högst 

200 timmar per kalenderår. I 36 § föreskrivs det om ersättningen till den som tillhandahåller tjänsten.  

8 §. Avgiftsbelagd avbytarhjälp. Den avgiftsbelagda avbytarhjälpen motsvarar den avgiftsbelagda 

avbytarhjälpen enligt 16 b § 2 mom. i gällande lag, alltså det som kallas. helt och hållet avgiftsbelagd 

avbytarhjälp. Det är meningen att tjänsten ska vara kostnadsneutral. 

Enligt paragrafen kan landskapet tillhandahålla avgiftsbelagd avbytarhjälp för lantbruksföretagare. Avgiften 

för den fastställs i 40 §.  

9 §. Vikariehjälp. För att vikariehjälp ska kunna fås ska lantbruksföretagaren uppfylla de förutsättningar som 

uppräknas i den föreslagna 4 §, och lantbruksföretaget ska uppfylla förutsättningarna i den föreslagna 3 §. 

Erhållandet av vikariehjälp förutsätter i likhet med nu dessutom att lantbruksföretagaren har en i lagen 

angiven tillfällig orsak som hindrar honom eller henne från att sköta sin uppgiftsandel. Dessa grunder för 

erhållande av vikariehjälp framgår av 10–17 §. 

I bestämmelsen föreslås att den lantbruksföretagsspecifika behovsprövningen slopas, så att det inte längre 

bedöms huruvida personen i fråga har möjligheter att sköta sina uppgifter genom interna arrangemang inom 

företaget, t.ex. huruvida det finns någon som arbetar i företaget och som vikariehjälpsmottagarens 

uppgiftsandel kan överföras på. Behovsprövningen kvarstår alltså bara med avseende på huruvida en tillfällig 

orsak som berättigar till vikariehjälp hindrar lantbruksföretagaren från att sköta sin uppgiftsandel. I fråga om 

avbytarservice som landskapet tillhandahåller tas avgiften för vikariehjälp enligt 42 § ut för hela den tid som 

en enligt 19 § bestämd vikariehjälpsdag omfattar.  

 

10 §. Vikariehjälp på grund av arbetsoförmåga. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar delvis 7 § i 

gällande lag.  

Enligt paragrafen ordnas vikariehjälp för högst 1 095 dagar på grund av arbetsoförmåga till följd av sjukdom 

eller olycksfall. Efter att den maximala vikariehjälpen har använts kan vikariehjälp fås på nytt när ett år har 

gått efter den senaste vikariehjälp som har beviljats på grund av arbetsoförmåga. Ett års karenstid införs 

också i fråga om vikariehjälp som beviljas på grund av arbetsoförmåga i sådana fall där arbetsoförmågan är 

partiell. Bestämmelser om längden på en vikariehjälpsdag i situationer där arbetsoförmågan är partiell 

föreslås i 19 §. 



För närvarande är den maximala vikariehjälpen på grund av arbetsoförmåga i princip tre år. Den föreslås bli 

angiven som ett fast antal dagar med beaktande av likabehandlingen av lantbruksföretagare och förenklingen 

av tillämpningsområdet.  

Enligt 2 mom. ska arbetsoförmågan på samma sätt som nu visas med intyg av en läkare, sjukskötare eller 

hälsovårdare till den del antalet vikariehjälpsdagar per kalenderår överskrider sju dagar.  

Enligt 3 mom. ska arbetsoförmågan dessutom, till den del den under ett kalenderår överstiger 20 dagar, visas 

genom lagstadgad ersättning för inkomstbortfall som beviljats i Finland för viss tid. De förmåner på grundval 

av vilka rätt till vikariehjälp kan uppkomma förblir i princip desamma som nu. För att tillämpningen ska 

förenklas föreslås emellertid att förmånerna i regel inte längre ska specificeras på lagnivå, i stället ska det 

övergripande uttrycket lagstadgad ersättning för inkomstbortfall som beviljats i Finland för viss tid användas 

om dem.  

Till skillnad från nu är det meningen att villkorliga beslut inte längre ska användas i situationer där 

vikariehjälp behövs på grund av arbetsoförmåga. Om en lantbruksföretagare uppfyller de i bestämmelsen 

angivna förutsättningarna i övrigt, men ännu inte har fått ett beslut med anledning av en anhängig ansökan 

om ersättning för inkomstbortfall enligt 3 mom. beviljas vikariehjälp, men avgiften tas ut till ett 

marknadsmässigt pris. Den dag då lantbruksföretagaren börjar få ersättning för inkomstbortfall enligt 3 mom. 

ändras avgiften så att den överensstämmer med 38 §. Det överbetalda beloppet återbetalas till 

lantbruksföretagaren. Med lantbruksföretagarens samtycke kan återbetalningen kvitta avgiften för 

vikariehjälp. Om lantbruksföretagaren själv skaffar avbytarservice, föreslås det dock vara möjligt att få 

ersättning först från och med den dag då lantbruksföretagaren börjar få ersättning för inkomstbortfall enligt 3 

mom.  

En skillnad jämfört med nu är att personen enligt förslaget kan ha rätt till vikariehjälp också medan 

ändringssökandet är anhängigt. Också då förutsätts det alltså att lantbruksföretagaren inte får en i 4 § 3 mom. 

avsedd förmån som beviljats tills vidare.  

I praktiken bör lantbruksföretagaren ha rätt till vikariehjälp också under den tid då ett förmånsbeslut redan 

har meddelats men ännu inte har delfåtts. Enligt förvaltningslagen anses mottagaren ha fått del av ärendet 

den sjunde dagen efter det att brevet avsändes, om inte något annat visas. På motsvarande sätt har en 

lantbruksföretagare rätt till vikariehjälp också under den tid då han eller hon kan anhängiggöra 

ändringssökande i beslutet.  

I 5 mom. finns en ny undantagsbestämmelse om vikariehjälp på grund av ersättning för inkomstbortfall 

enligt 3 mom. och vikariehjälp som lämnas med stöd av 4 mom. Bestämmelsen gör det möjligt att i dessa 

situationer bevilja en sådan lantbruksföretagare vikariehjälp som får en i 4 § 3 mom. 2 punkten avsedd 

förmån som beviljats för viss tid. Såsom ovan konstateras i samband med 4 § är utgångspunkten att en 



person som beviljas en hindrande förmån för viss tid kan ha rätt till vikariehjälp på grund av arbetsoförmåga. 

Men om förmånen beviljas tills vidare kan personen ha rätt till vikariehjälp på grund av organisering av 

företagsverksamheten. 

Enligt propositionen utgår det utlåtande av LPA som i nuläget krävs för meddelande av beslut om 

vikariehjälp. 

11 §. Vikariehjälp på grund av rehabilitering och verksamhet för bevarande av arbetsförmågan. Den 

föreslagna bestämmelsen motsvarar 7 a § i gällande lag. Enligt 1 mom. 1 punkten i den föreslagna 

bestämmelsen ska rehabiliteringen vara medicinsk. Det är meningen att begreppet medicinsk rehabilitering 

ska vara vidsträckt i sammanhanget, alldeles som enligt nuvarande tillämpningspraxis. Utanför begreppet 

står rehabilitering där det är fråga om t.ex. yrkesinriktad utbildning (exempelvis kompletterande utbildning 

eller omskolning), arbets- eller utbildningsprövning, rekryteringsprövning, undersökningar för klarläggande 

av behovet av dessa eller något motsvarande. 

Verksamheten för bevarande av arbetsförmågan ska enligt 1 mom. 2 punkten i den föreslagna bestämmelsen 

vara förenlig med lagen om företagshälsovård (1383/2001) och god företagshälsovårdspraxis. Enligt lagen 

om företagshälsovård avses med verksamhet för bevarande av arbetsförmågan planmässig och målinriktad 

verksamhet som genomförs i samarbete och som inriktar sig på arbetet, arbetsförhållandena och 

arbetstagarna och genom vilken företagshälsovården för sin del främjar och stöder arbets- och 

funktionsförmågan för personer i arbetslivet. Verksamheten ska alltså vara ledd, målinriktad och av en viss 

längd, och den ska genomföras i enlighet med ett planerat program. Som sådan verksamhet som avses i 

bestämmelsen kan inte betraktas t.ex. motion som utövas på egen hand och annan verksamhet som närmast 

kan jämställas med fritidsaktiviteter. 

Bestämmelsen föreslås bli breddad i överensstämmelse med nuvarande tillämpningspraxis så att vikariehjälp 

enligt 1 punkten kan beviljas utöver för den tid då ledd verksamhet pågår, också för restid som är nödvändig 

för deltagande i hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatsen, och så att vikariehjälp enligt 2 punkten kan 

beviljas dels för den egentliga rehabiliteringstiden, dels för tid som åtgår till resor som är nödvändiga för 

deltagande i rehabilitering.  

Enligt 2 mom. beviljas vikariehjälp med stöd av 10 § när lantbruksföretagaren är arbetsoförmögen. 

12 §. Vikariehjälp på grund av vård av sjukt barn. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar 7 b § i gällande 

lag.  

13 §. Vikariehjälp på grund av graviditet, förlossning och vård av barn och adoptivbarn. Den föreslagna 

bestämmelsen motsvarar 7 c § i gällande lag.  



14 §. Vikariehjälp på grund av vård av barn under tre år. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar 7 d § i 

gällande lag.  

15 §. Vikariehjälp på grund av anhörigs död. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar 7 f § 3 punkten i 

gällande lag. 

16 §. Vikariehjälp på grund av värnplikt. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar 7 f § 1 och 2 punkten i 

gällande lag.  

Enligt lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995) kan en kvinna inom 45 dagar efter dagen för 

inträde i tjänstgöringen anmäla att hon inte fortsätter tjänstgöringen. Efter denna tidsfrist ska hon under 

tjänstgöringen och efter att hon har fullgjort eller blivit befriad från den jämställas till alla delar med en 

värnpliktig. På motsvarande sätt ska, enligt motiveringen till lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor, en 

kvinna som fullgör militärtjänst ha samma ekonomiska och sociala förmåner som en man som fullgör 

värnplikten. Därmed kan också kvinnor i enlighet med nuvarande tillämpningspraxis lämnas vikariehjälp för 

den tid militärtjänsten fullgörs, alltså även för de 45 första dagarna av den. 

I enlighet med nuvarande tillämpningspraxis betraktas som kompletterande tjänstgöring sådan 

kompletterande tjänstgöring som avses i civiltjänstlagen. Också repetitionsövningar förutsätts vara sådana 

repetitionsövningar som avses i värnpliktslagen.  

17 §. Vikariehjälp på grund av organisering av företagsverksamheten. Den föreslagna bestämmelsen 

motsvarar till sitt syfte 7 i § i gällande lag. I bestämmelsen beaktas de föreslagna ändringarna i 4 § 3 mom. 2 

punkten. Dessutom stryks hänvisningen till ett utlåtande som ges av LPA. 

18 §. Semesterdagens längd. I paragrafen bestäms den totala arbetstiden i ett lantbruksföretag utgående från 

husdjursenheterna. Den schablonmässiga beräkningen resulterar i den totala arbetstiden i företaget. 

Semesterdagens längd är därmed lika med den totala arbetstiden i lantbruksföretaget. Under semestern utförs 

till skillnad från den nuvarande regleringen de nödvändiga arbeten som ingår i skötseln av husdjuren i 

företaget inom ramen för den totala arbetstiden i lantbruksföretaget. Att lantbruksföretaget har anställd 

personal varken förhindrar eller försvårar därmed erhållandet av avbytarservice. 

Enligt propositionen kan lantbruksföretagarna i ett lantbruksföretag själva uppge en total arbetstid som är 

mindre än det beräknade antalet timmar, varvid semesterdagens längd genomförs inom ramen för den totala 

arbetstid som företagaren har uppgett. Den maximala totala arbetstiden i ett lantbruksföretag föreslås vara 18 

timmar. 

Enligt 6 mom. får närmare bestämmelser om bestämmande och ändring av den totala arbetstiden i 

lantbruksföretag utfärdas genom förordning av statsrådet. 



19 §. Vikariehjälpsdagens längd. Utgångspunkten för bestämmande av en vikariehjälpsdags längd är den 

totala arbetstid i lantbruksföretaget som det föreskrivs om i 18 §. När längden på en vikariehjälpsdag bestäms 

beaktas varje företagares, arbetstagares eller annan utomstående arbetsutförares procentandel av de 

nödvändiga arbeten som ingår i skötseln av husdjuren i företaget. Dessa uppgifter ska enligt förslaget anges 

redan i semesteransökan, eftersom längden på företagarens vikariehjälpsdag avgör huruvida företagaren över 

huvud taget uppfyller definitionen av begreppet lantbruksföretagare, alltså den i 4 § 3 mom. 1 punkten 

föreskrivna förutsättningen att en vikariehjälpsdag ska omfatta minst tre timmar. 

Om en lantbruksföretagare är lantbruksföretagare i två lantbruksföretag, räknas längden på en 

vikariehjälpsdag separat för vartdera företaget.   

Husdjuren och de nödvändiga arbeten som ingår i skötseln definieras i den föreslagna 5 §.  

Enligt 2 mom. bestäms vikariehjälpsdagens längd för en lantbruksföretagare utgående från 

lantbruksföretagarens enligt 1 mom. angivna egen procentandel, om den inte strider mot de faktiska 

förhållandena. En vikariehjälpsdag för en lantbruksföretagare föreslås dock kunna vara högst nio timmar.  

Alldeles som nu är det meningen att de procentuella uppgiftsandelarna för dem som arbetar på 

gårdsbruksenheten, och därigenom vikariehjälpsdagens längd, ska kunna ändras under kalenderåret endast av 

mycket vägande skäl. Ett mycket vägande skäl kan vara t.ex. att antalet lantbruksföretagare som arbetar på 

gårdsbruksenheten förändras. Som ett mycket vägande skäl kan ändå inte betraktas t.ex. att antalet 

arbetstagare eller andra utomstående arbetsutförare i lantbruksföretaget förändras.  

20 §. Uppgifter som ingår i avbytarservicen. Enligt 1 mom. sköts med avbytartjänst under semester de 

nödvändiga arbeten som ingår i skötseln av husdjuren i ett lantbruksföretag inom ramen för den totala 

arbetstiden i lantbruksföretaget. Enligt propositionen är det därmed möjligt att med avbytartjänst under 

semester sköta också annat än uppgiftsandelar för lantbruksföretagarna i ett lantbruksföretag. De nödvändiga 

arbeten som ingår i skötseln av husdjuren ska dock skötas inom ramen för den totala arbetstid som bestäms 

enligt den föreslagna 18 §. Om landskapet tillhandahåller avbytarservice och det av skäl som hänför sig till 

djurskyddet eller till avbytarens möjligheter att klara av sitt arbete är nödvändigt att avbytaren på 

motsvarande sätt arbetar längre än den totala arbetstiden, möjliggörs detta i den föreslagna 42 § mot en 

avgift.  

Vid avbytarservice som skaffas själv kan avbytaren i fråga om avbytartjänst under semester sköta de 

nödvändiga arbeten som ingår i skötseln av husdjuren i lantbruksföretaget inom ramen för det maximala 

timantal per kalenderår som anges i 6 § 3 mom.  

Enligt 2 mom. sköts med avbytartjänst i form av vikariehjälp liksom nu de nödvändiga arbeten som ingår i 

skötseln av husdjuren i lantbruksföretaget bara till den del de hör till uppgiftsandelen för mottagaren av 

vikariehjälp.  



I 3 mom. föreskrivs om de arbeten som kan skötas med extraledighet och avgiftsbelagd avbytarhjälp. Enligt 

riktlinjerna för statligt stöd kan avbytarstöd beviljas för de egentliga avbytarkostnader som uppkommer när 

en jordbrukare, en familjemedlem på en gård eller en lantbruksarbetare är frånvarande på grund av semester 

eller på någon bestämd grund för vikariehjälp. Enligt riktlinjerna för statligt stöd bör stöd i princip beviljas 

endast för arbeten som gäller primärproduktionen inom lantbruk. Av denna orsak kan extraledighet, liksom 

nu, enligt förslaget användas inom ramen för det disponibla timantalet för de arbeten som gäller skötseln av 

husdjuren i lantbruksföretaget och som vid tidpunkten för avbytarservicen hör till uppgifterna för den 

lantbruksföretagare som anlitar avbytarhjälp. De tillåtna arbetsuppgifterna är alltså i regel desamma som vid 

avbytartjänst i form av vikariehjälp, men extraledighet kan utöver de nödvändiga uppgifterna användas även 

för andra arbeten som ingår i skötseln av husdjuren i lantbruksföretaget. Avgiftsbelagd avbytarhjälp kan 

enligt förslaget användas inom ramen för det disponibla timantalet för arbeten som ingår i skötseln av 

husdjuren i lantbruksföretaget. 

 

I 4 mom. föreslås det att också uppgifter som är nödvändiga under produktionsuppehåll ska kunna skötas 

genom avbytarservice, till skillnad från vad som nu är fallet. 

 

21 §. Övervakningsbesök och beredskap. I 1 mom. föreskrivs det om en skyldighet för landskapet att vid 

avbytartjänst under semester som tillhandahålls av landskapet tillhandahålla per semesterdag högst tio 

timmar beredskap som övervakningen av automatik förutsätter, eller högst ett övervakningsbesök. Det 

föreslås att landskapet på basis av prövning också ska kunna tillhandahålla ytterligare beredskap som 

övervakningen av automatik förutsätter eller ytterligare övervakningsbesök. En förutsättning för att tjänsten 

ska erhållas är emellertid alltid att den är nödvändig för att trygga skötseln av husdjuren i lantbruksföretaget.  

I 2 mom. föreslås det bli föreskrivet att det är möjligt för landskapet att vid vikariehjälp tillhandahålla 

beredskap som övervakningen av automatik förutsätter eller övervakningsbesök.  

Bestämmelser om avgifter för i 1 och 2 mom. reglerad beredskap som övervakningen av automatik 

förutsätter eller övervakningsbesök föreslås i 41 §.  

I 3 mom. finns bestämmelser om beredskap som övervakningen av automatik förutsätter och om 

övervakningsbesök vid sådan avbytartjänst under semester som skaffas själv. I 4 mom. föreskrivs om rätten 

för företagare att vid vikariehjälp skaffa beredskap som övervakningen av automatik förutsätter eller 

övervakningsbesök. Bestämmelser om de ersättningar som ska betalas föreslås i 36 §.  

22 §. Val av modell för avbytarservicen. Enligt 1 mom. ska lantbruksföretagarna i ett lantbruksföretag varje 

år skriftligen i samband med semesteransökan meddela landskapet med organiseringsansvar huruvida 

lantbruksföretaget skaffar avbytarservice självt eller anlitar sådan avbytarservice som landskapet 

tillhandahåller. De lantbruksföretagare som arbetar i ett och samma lantbruksföretag ska ordna 



avbytarservicen på ett och samma sätt, och valet gäller alla former av avbytarservice. Avgiftsbelagd 

avbytarhjälp är det visserligen inte möjligt att skaffa själv.  

Enligt 2 mom. ska motsvarande anmälan göras i samband med ansökan om vikariehjälp, om 

lantbruksföretaget inte har ansökt om semester eller extraledighet. 

I 3 mom. föreskrivs det enligt förslaget att om lantbruksföretagarna i ett lantbruksföretag inte har gjort någon 

anmälan anses lantbruksföretaget omfattas av avbytarservice som skaffas själv.  

 

3 kap. Avbytarservice som landskapet tillhandahåller 

23 §. Landskapets skyldighet att tillhandahålla avbytarservice. I 1 mom. föreskrivs om en skyldighet för 

landskapet att anvisa avbytare för lantbruksföretagare som omfattas av sådan avbytarservice som landskapet 

tillhandahåller. Lantbruksföretagaren skaffar då alltså inte avbytarservice själv. Skyldighet att tillhandahålla 

avbytarservice har enligt förslaget det landskap som enligt 7 § i landskapslagen har organiseringsansvar i 

fråga om avbytarservice för lantbruksföretagaren. Den skyldighet som avses här begränsas till en 

personkrets, enligt den föreslagna lagen har en lantbruksföretagare som anlitar sådan avbytarservice som 

landskapet tillhandahåller inte rätt till exempelvis extraledighet och avgiftsbelagd avbytarhjälp. 

I 2 mom. begränsas landskapets skyldighet att tillhandahålla avbytartjänst under semester och avbytartjänst i 

form av vikariehjälp. Motsvarande begränsningar gäller inte avbytarservice som skaffas själv. Landskapet 

kan enligt prövning tillhandahålla avbytarservice också i form av bl.a. nattarbete, men har ingen skyldighet 

att göra detta. Det är meningen att besök som avses i 2 punkten inte ska betraktas som övervakningsbesök 

enligt 21 §. 

Enligt 3 mom. har landskapet ingen skyldighet att ordna övervakningsbesök vid en tidpunkt som innebär 

nattarbete. Om landskapet så önskar kan det emellertid ordna övervakningsbesök också nattetid. 

24 §. Antalet helgdagar som ingår i semester. Paragrafen motsvarar 17 § i gällande lag i övrigt, men den 

lokala enheten ändras till landskapet, termen ordnande av avbytarservice ändras till tillhandahållande av 

avbytarservice och högtidsdagarna räknas upp vid namn i paragrafen. 

Begränsningen behövs inte vid avbytarservice som skaffas själv, eftersom den maximala ersättningen för den 

är oberoende av huruvida avbytarservicen har lämnats en vardag eller en helgdag. 

25 §. Ansökan om semester vid avbytarservice som landskapet tillhandahåller. Till sitt sakinnehåll motsvarar 

paragrafen huvudsakligen 18 § i gällande lag.  



Av semesteransökan och bilagorna till den ska utgående från 4 § 3 mom. 1 punkten framgå också de 

uppgifter som behövs för bestämmande av längden på en vikariehjälpsdag för lantbruksföretagaren och 

behovet av övervakningsbesök eller beredskap under semestern samt motiveringarna. 

26 §. Ansökan om vikariehjälp, extraledighet och avgiftsbelagd avbytarhjälp vid avbytarservice som 

landskapet tillhandahåller. Paragrafen innehåller bestämmelser om ansökan om vikariehjälp, extraledighet 

och avgiftsbelagd avbytarhjälp vid avbytarservice som landskapet tillhandahåller. Bestämmelsen motsvarar 

huvudsakligen 18 § i gällande lag. 

27 §. Ändring av tidpunkten för semester. Paragrafen motsvarar 19 § i gällande lag. 

28 §. Vägran att ta emot avbytare. Enligt paragrafen förlorar en lantbruksföretagare avbytarservicen till den 

del han eller hon utan giltigt skäl vägrar ta emot den avbytare som landskapet anvisat. Är det fråga om 

semester förlorar alla lantbruksföretagare i lantbruksföretaget semestern till denna del. Ett giltigt skäl till 

vägran kan i likhet med nu vara t.ex. en situation där den avbytare som anvisas inte har tillräcklig 

yrkesskicklighet för att klara av arbetsuppgifterna eller inte är arbetsför. I sista hand avgörs ärendet i 

besvärsinstanserna. 

29 §. Avbrytande av avbytartjänst i form av vikariehjälp. Paragrafen motsvarar huvudsakligen 22 § 1 mom. i 

gällande lag.  

30 §. Avbytarens säkerhet i arbetet och arbetsledning. Paragrafen motsvarar 16 § i den lag som trädde i kraft 

1.1.2017, med undantag för att den lokala enheten ändras till landskapet. Till paragrafen föreslås bli fogat att 

landskapet inte heller är skyldigt att tillhandahålla avbytarservice i en situation där en i lagen om 

djursjukdomar avsedd djursjukdom som ska bekämpas eller anmälningspliktig djursjukdom har konstaterats i 

lantbruksföretaget. 

31 §. Andra åtgärder som lantbruksföretagaren ska vidta före avbytartjänsten och medan avbytartjänsten 

pågår. Paragrafen föreslås uppta de åtgärder som ska vidtas före avbytartjänsten och medan avbytartjänsten 

pågår. För närvarande finns de huvudsakligen i den gällande förordningen om avbytarservice för 

lantbruksföretagare.  

32 §. Lantbruksföretagsspecifik handledning av avbytare. Paragrafen motsvarar 16 a § i gällande lag, frånsett 

att den lokala enheten ändras till landskapet. 

 

4 kap.  Avbytarservice som lantbruksföretagaren skaffar själv 

33 §. Ansökan om semester när avbytarservice skaffas själv. Paragrafen motsvarar 23 a § i gällande lag, 

bortsett från att den lokala enheten ändras till landskapet och den omständigheten att företagsspecifik 



semester beaktas i paragrafen. Dessutom föreslås i paragrafen ett tillägg enligt vilket ansökan om 

övervakningsbesök eller beredskap med anknytning till semester ska göras i samband med semesteransökan.  

34 §. Ansökan om vikariehjälp och extraledighet när avbytarservice skaffas själv. Paragrafen motsvarar i sak 

23 a § 1 mom. i gällande lag. Dessutom föreslås det bli tillagt att en ansökan om övervakningsbesök eller 

beredskap med anknytning till vikariehjälp ska göras i samband med ansökan om vikariehjälp. 

35 §. Avbytare som skaffas själv. Paragrafen motsvarar 25 § i gällande lag. Enligt riktlinjerna för statligt stöd 

får stödet inte innefatta direktstöd till förmånstagarna, och stödet måste betalas ut till den som tillhandahåller 

gårdsbruksenheterna avbytarservice. Därför kan lantbruksföretagarna skaffa vikariehjälp bara hos 

serviceproducenter som är införda i förskottsuppbördsregistret. Statens ersättning för sådan avbytarservice 

som skaffas själv är ett offentligt finansieringsstöd och till användningen av det hör i princip kravet att lagen 

om offentlig upphandling och koncession (1397/2016, nedan upphandlingslagen) tillämpas på service som 

skaffas med hjälp av stödet. Vad beträffar avbytarservice som skaffas själv blir det endast undantagsvis fråga 

om att tillämpa upphandlingslagen, eftersom de tröskelvärden som anges i lagen sällan överskrids i dessa 

fall. Trots det föreslås det att 1 mom. fortsätter att uppta en bestämmelse där det föreskrivs att 

upphandlingslagen inte ska tillämpas på sådana anskaffningar som avses i paragrafen.  

 

Enligt 2 mom. 1 punkten kan lantbruksföretagaren själv eller hans eller hennes familjemedlem, en annan 

företagare i lantbruksföretaget eller hans eller hennes familjemedlem inte producera avbytarservicen. Service 

kan inte heller tillhandahållas av någon som producerat servicen indirekt, om det kan anses att 

lantbruksföretagaren, hans eller hennes familjemedlem, en annan företagare i lantbruksföretaget eller hans 

eller hennes familjemedlem de facto får betalningen, även om det sker indirekt. Med detta avses t.ex. att en 

lantbruksföretagare som tillhandahållare av service anlitar en firma som är hans eller hennes egen eller ägs 

av en familjemedlem eller av en person som bedriver lantbruk i lantbruksföretaget tillsammans med 

lantbruksföretagaren. Motsvarande indirekta inverkan kan uppkomma också t.ex. när servicen tillhandahålls 

av en sammanslutning vars förpliktelser lantbruksföretagaren, hans eller hennes familjemedlem, en annan 

företagare i lantbruksföretaget eller hans eller hennes familjemedlem personligen ansvarar för genom att t.ex. 

vara bolagsman i ett öppet bolag eller den ansvariga bolagsmannen i ett kommanditbolag.  

Enligt 2 mom. 2 punkten kan lantbruksföretagaren, hans eller hennes familjemedlem, en annan företagare i 

lantbruksföretaget eller hans eller hennes familjemedlem inte heller fungera som avbytare. 

I 3 mom. preciseras det vilka som anses vara i 2 mom. nämnda familjemedlemmar. Dessutom föreskrivs det i 

överensstämmelse med nuvarande tillämpningspraxis att en person som har ägande- eller besittningsrätt till 

ett lantbruksföretag betraktas som en annan företagare i lantbruksföretaget.  

36 §. Ersättning för avbytarservice som skaffas själv. Paragrafen motsvarar till sitt sakinnehåll den gällande 

lagstiftningen.  



I överensstämmelse med vad som föreslås i den allmänna motiveringen föreslås det att ersättningsnivån för 

avbytarservice som skaffas själv höjs, för att det ska vara möjligt att göra sådan avbytarservice som skaffas 

själv attraktivare. Ersättningsnivån fortsätter ändå att vara lägre än den nuvarande ersättningsnivån för 

offentlig serviceproduktion. 

Dessutom förenklas ersättningsförfarandet vid avbytarservice som skaffas själv så att avgifter för tjänsterna, 

t.ex. avgift för vikariehjälp, inte längre tas ut hos lantbruksföretagaren utan den avgift som 

lantbruksföretagaren ska betala redan har beaktats som avdrag i den ersättning som går till 

serviceproducenten. Lantbruksföretagaren betalar den del av priset för tjänsten som överskrider ersättningen, 

samt eventuell mervärdesskatt, direkt till serviceproducenten. 

37 §. Ansökan om och utbetalning av ersättning för avbytarservice som skaffas själv. Paragrafen motsvarar 

huvudsakligen 26 a § i gällande lag. Den lokala enheten föreslås bli ändrad till landskapet, och i paragrafen 

beaktas den föreslagna möjligheten till beredskap eller övervakningsbesök.  

 

5 kap. Avgifter och ersättningar för tjänsterna 

38 §. Avgift för vikariehjälp. Enligt paragrafen ska för vikariehjälp tas ut ett fast timpris som anges i 

paragrafen, och den nuvarande beräkningsmetoden som är kopplad till LFöPL-arbetsinkomsten frångås. För 

att förenkla tillämpningspraxisen föreslås det samtidigt att flera olika grunder för bestämmande av avgifterna 

för vikariehjälp slopas. I överensstämmelse med vad som föreslås i den allmänna motiveringen föreslås det 

att höjningar av avgifterna för vikariehjälp uteblir. För vikariehjälp under moderskapspenningsperioden, som 

pågår under graviditet och förlossning, tas det dock enligt förslaget också i fortsättningen ut en med 50 % 

nedsatt avgift för vikariehjälp.  

39 §. Avgift för extraledighet.  Bestämmelsen i 1 mom. motsvarar 28 § 1 mom. i gällande lag. Avgiften 

föreslås dock bli sänkt för att det ska bli möjligt för fler lantbruksföretagare att ta ut extraledighet.  

I enlighet med vad som föreslås i den allmänna motiveringen föreslås det att timavgiften vid avbytarservice 

som landskapet tillhandahåller ska vara lägre när extraledigheten används som timmar som fyller 

arbetsdagen för en avbytare som utför avbytartjänst under semester eller avbytartjänst i form av vikariehjälp i 

lantbruksföretaget.  

40 §. Avgift för avgiftsbelagd avbytarhjälp. För avgiftsbelagd avbytarhjälp ska ett marknadsmässigt pris tas 

ut, enligt förslaget. Härvid betraktas tjänsten inte som statligt stöd.  

Med marknadsmässig prissättning avses den prisnivå som en motsvarande privat aktör skulle tillämpa vid sin 

prissättning av servicen. Vid prissättningen ska man därmed i princip beakta inkomsterna från 

konkurrensutsatt verksamhet och de rörliga kostnaderna för produktionen samt den del av de fasta 



kostnaderna som kan hänföras till denna verksamhet. Avskrivningar och finansieringskostnader som hänför 

sig till investeringar ska beaktas som kostnader till den del investeringarna är nödvändiga för skötseln av 

uppgiften. Dessutom ska en rimlig avkastning på kapital som är bundet i verksamheten beaktas vid 

prissättningen. 

41 §. Avgifter för övervakningsbesök och beredskap. I paragrafen föreslås bestämmelser om avgifter för 

övervakningsbesök och beredskap enligt 21 §. Till den del landskapet är skyldigt att ordna 

övervakningsbesök eller beredskap föreslås en lägre avgift. 

42 §. Tid som ligger till grund för avgiften. Vid avbytarservice som landskapet tillhandahåller tas avgift för 

vikariehjälp alltid ut för vikariehjälpsdagens längd enligt 19 §, och avgift för extraledighet och avgiftsbelagd 

avbytarhjälp tas alltid ut åtminstone för den tid som tjänsten enligt överenskommelse omfattar. 

Om avbytaren dock av skäl som hänför sig till djurskyddet eller till avbytarens möjligheter att klara av sitt 

arbete måste arbeta längre i lantbruksföretaget än vad som anges ovan, tas ett marknadsmässigt pris ut för 

den överskjutande tiden. Också i motsvarande situation som gäller avbytartjänst under semester tas ett 

marknadsmässigt pris ut för den tid som överstiger den totala arbetstiden i lantbruksföretaget. Om 

lantbruksföretagaren har disponibla extraledighetstimmar kan de användas för detta ändamål.  

43 §. Ersättning för service som getts utan grund och återbetalning av ersättning som betalats utan grund. 

Paragrafen motsvarar huvudsakligen 29 § i gällande lag. Den lokala enheten föreslås bli ändrad till 

landskapet. Priset för avbytarservice som landskapet har tillhandahållit utan grund ska emellertid motsvara 

de faktiska kostnaderna för servicen. 

44 §. Ansvar för avgifter och ersättningar. Paragrafen motsvarar 30 a § i gällande lag.  

45 §. Dröjsmålsränta och verkställighet av betalningsskyldighet. Paragrafen motsvarar 30 § i gällande lag. 

 

6 kap. Förvaltning 

46 §. Allmän styrning och utveckling samt tillsyn. Enligt 1 mom. svarar social- och hälsovårdsministeriet för 

den allmänna styrningen och utvecklingen av avbytarverksamheten. Ministeriet svarar för beredningen av 

lagstiftningen och statsbudgeten inom sitt förvaltningsområde. 

Statens ersättning för avbytarservice är en del av det nationella stödet till jordbruket, enligt EU:s 

bestämmelser om statligt stöd. Förvaltningen av jordbruksstöd hör främst till jord- och 

skogsbruksministeriets förvaltningsområde. Syftet med avbytarservicen är enligt den föreslagna 1 § att stödja 

lantbruksföretagares möjligheter att utöva sin rätt till social trygghet och lantbruksföretagares 

arbetsmotivation och möjligheter till ett längre arbetsliv. Därför föreslås det att social- och 



hälsovårdsministeriet ska svara för den allmänna styrningen och utvecklingen av avbytarservicen, alldeles 

som nu. 

I 2 mom. konstateras den myndighet som ska utöva tillsyn över att avbytarverksamheten ordnas, produceras 

och verkställs lagenligt. I tillsynen ingår styrning som en väsentlig del på så sätt att målet är att säkerställa 

dels att servicen ordnas lagenligt och kostnadseffektivt i de olika landskapen, dels att uppdagade brister och 

andra missförhållanden i verksamheten avhjälps. 

47 §. Organiseringsansvar. Enligt 1 mom. ansvarar de landskap som avses i landskapslagen för att ordna 

avbytarservicen för lantbruksföretagare. Bestämmelser om landskapen finns i landskapslagen och lagen om 

införande av landskapslagen och lagen om ordnande av social- och hälsovård.  

Enligt 2 mom. tillkommer ansvaret för att ordna avbytarservicen det landskap där den till semester 

berättigade lantbruksföretagarens lantbruksföretag huvudsakligen finns. Enligt 7 § i landskapslagen kan det 

landskapet organisera skötseln av sina uppgifter självt eller avtala om överföring av organiseringsansvaret på 

ett annat landskap.  

Organiseringsansvaret definieras i 7 § i landskapslagen. Enligt definitionen är organiseringsansvaret 

generellt och gäller alla uppgifter som åläggs landskapet i lag, även avbytarservicen. Ett landskap som 

överför sitt organiseringsansvar ansvarar dock enligt 7 § 4 mom. i landskapslagen alltid för finansieringen av 

uppgiften och i sista hand för att uppgiften organiseras på behörigt sätt. 

Organiseringsansvaret avgör vad landskapet ansvarar för. I organiseringsansvaret ingår en skyldighet att 

sköta lagstadgade uppgifter. Organiseringsansvaret omfattar också en skyldighet att se till att dessa uppgifter 

sköts på behörigt sätt. Det gäller att skilja mellan organiseringsansvaret som begrepp, produktionen av 

tjänster och tillhandahållandet av service enligt denna lag. Bestämmelser om produktion av tjänster finns i 8 

§ i landskapslagen och bestämmelser som anknyter till tillhandahållande av tjänster finns bl.a. i 3 kap. i den 

föreslagna lagen.  

Organiseringsansvarets juridiska innehåll beskrivs i 7 § 2 mom. i landskapslagen. Det landskap som svarar 

för att skötseln av uppgifterna organiseras svarar för att de lagstadgade rättigheterna tillgodoses. Med det 

avses att de rättigheter som det föreskrivs om i denna föreslagna lag tillgodoses, liksom också bl.a. de 

språkliga rättigheterna. Landskapet svarar också för att tjänstehelheterna för invånare samordnas. Landskapet 

har därigenom alltid ansvaret för att t.ex. invånarnas servicekedjor fungerar också i sådana situationer där 

någon del av avbytarservicen ordnas eller produceras av ett annat landskap eller landskapet anlitar en privat 

serviceproducent för tillhandahållande av avbytarservice. Vidare svarar landskapet med organiseringsansvar 

för att de tjänster som ska organiseras och andra åtgärder är tillgängliga på jämlika grunder och för att 

behovet av dem, mängden och kvaliteten definieras. För att avbytarservicen ska kunna verkställas på ett sätt 

som motsvarar de serviceberättigades rätt och, i fråga om tjänster som beviljas enligt prövning, i 



överensstämmelse med behovet ska den som har organiseringsansvaret klarlägga vilka rättighetsbaserade 

respektive prövningsbaserade tjänster som används i landskapet och i vilken utsträckning. På basis av dessa 

definitioner är det sedan möjligt att planera och verkställa den avbytarservice som hör till 

organiseringsansvaret. Kvaliteten på tjänsterna betyder tjänstens förmåga att svara på kundernas 

servicebehov på ett sätt som är verkningsfullt, förenligt med bestämmelserna och kostnadseffektivt.  

Organiseringsansvaret omfattar också ansvar för det sätt på vilket de tjänster och andra åtgärder som 

organiseringen av en uppgift förutsätter produceras. Organiseringsansvaret i sig avgör inte hur tjänsterna ska 

produceras. Beslutet om produktionssätt innefattar valet att producera tjänsten själv eller i samarbete med 

andra landskap eller att anskaffa den på annat håll med stöd av avtal. I 8 § i landskapslagen föreskrivs det 

närmare om hur produktionen av tjänster kan genomföras. 

I organiseringsansvaret ingår också bl.a. ansvar för att styra och ha tillsyn över produktionen. Den som har 

organiseringsansvaret ska aktivt ge akt på tjänsternas kvalitet och mängd samt på huruvida utförandet av 

tjänsterna överensstämmer med kraven och behovet. Vid tillsynen kontrolleras det att både den egna 

verksamheten och tjänster som baserar sig på avtalsarrangemang och produceras av andra är adekvata. 

Enligt 4 mom. ska det landskap som enligt 7 § 3 mom. i landskapslagen svarar för finansieringen av 

avbytarservicen ordna avbytarservicen kostnadseffektivt.  

48 §. Produktionsansvar och samarbete. I 8 och 9 § i landskapslagen föreslås det bli föreskrivet om 

landskapets tjänsteproduktion. Bestämmelserna tillämpas också på avbytarservicen. I 8 § i landskapslagen 

finns en grundbestämmelse om landskapets produktion och anskaffning av tjänster. Regleringen motsvarar i 

princip regleringen i kommunallagen. En stor del av landskapets tjänsteproduktion sköts inom landskapets 

affärsverk som avses i 9 kap. i landskapslagen eller inom ramen för landskapets bolag. 

I 47 § i landskapslagen föreskrivs dessutom om när landskapen får producera tjänster i samarbete. I 15 kap. 

finns bestämmelser om skyldigheten att bolagisera landskapens verksamhet i ett konkurrensläge på 

marknaden. 

Inom ramen för denna proposition får landskapet besluta huruvida det producerar tjänster självt eller enbart 

organiserar tjänster. Enligt det föreslagna 1 mom. får landskapet antingen självt eller i samarbete med andra 

landskap producera tjänster som det har organiseringsansvaret för. Tjänster som skötseln av uppgiften 

förutsätter får landskapet också skaffa av andra serviceproducenter med stöd av avtal. Alternativen i 

samband med produktion av tjänster som skötseln av landskapets uppgifter förutsätter är därmed att 

producera tjänsten själv, avtala om produktionen i samarbete med ett annat landskap, grunda eller vara 

delägare i ett aktiebolag eller någon annan privaträttslig sammanslutning och skaffa tjänsten av staten, 

kommunen eller något annat offentligt samfund eller av en privat serviceproducent. 



I 8 § 2 mom. i landskapslagen föreskrivs det om en skyldighet för landskapet att beakta vad som i 

grundlagen föreskrivs om förutsättningarna för att delegera offentliga förvaltningsuppgifter, när landskapet 

skaffar tjänster av andra än myndigheter. Den sektor inom vilken landskapet får skaffa tjänster av privata 

begränsas av 124 § i grundlagen, enligt vilken offentliga förvaltningsuppgifter kan anförtros andra än 

myndigheter endast genom lag eller med stöd av lag. Dessutom förutsätts det att delegeringen behövs för en 

ändamålsenlig skötsel av uppgifterna och inte äventyrar de grundläggande fri- och rättigheterna, 

rättssäkerheten eller andra krav på god förvaltning. Uppgifter som innebär betydande utövning av offentlig 

makt får dock ges endast myndigheter. 

Med beaktande av kraven i grundlagen är det möjligt att av privata aktörer skaffa endast sådana tjänster som 

inte hänger samman med utövande av offentlig makt eller skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter och 

som alltså inte är myndighetsuppgifter för landskapet. Den behörighet som landskapets myndigheter har ska 

utövas av en myndighet som hör till landskapet eller till landskapets affärsverk. Om landskapet enligt lag har 

behörighet att besluta t.ex. om klientavgifter eller om bidrag till invånarna, ska landskapet utöva denna 

behörighet självt, även om tjänsten produceras av en utomstående tjänsteproducent.  

Enligt paragrafen får landskapen, utöver det lagfästa samarbetet mellan landskapen, organisera uppgifter 

tillsammans på grundval av avtal. Landskapen kan avtala om att sköta uppgifter i samarbete alltid när det är 

ändamålsenligt och praktiskt möjligt. Sådant samarbete kan bli aktuellt t.ex. i situationer där landskapen 

genom samarbete kan effektivisera avbytarverksamheten och användningen av personalresurser och andra 

resurser, förbättra tillgången till avbytarservice, främja tillgodoseendet av språkliga rättigheter och trygga 

tillgången till särskild sakkunskap som behövs i uppgifterna. Landskapets ställning som självstyrande 

sammanslutning kräver likväl att det självt sköter en tillräckligt stor del av de uppgifter som ankommer på 

landskapet och bevarar sin funktionsförmåga på en sådan nivå att det klarar alla sina uppgifter. 

 

Enligt 2 mom. inbegriper produktionen av avbytarservice både utövande av beslutanderätt som gäller 

individen, inklusive andra tillhörande förvaltningsuppgifter, och tillhandahållande av avbytarservice, dvs. att 

en lantbruksavbytare anvisas en sådan lantbruksföretagare som inte omfattas av avbytarservice som skaffas 

själv. Med det förstnämnda avses att beslutanderätt utövas i avbytarärenden som följer av denna lag. Detta 

inbegriper både situationer där lantbruksföretagaren omfattas av avbytarservice som skaffas själv och 

situationer där lantbruksföretagaren anlitar sådan avbytarservice som landskapet tillhandahåller. Med 

utövande av beslutanderätt avses bl.a. beviljande av avbytarservice, beviljande av ersättning för 

avbytarservice som skaffas själv och fattande av beslut om de avgifter som ska tas ut hos servicemottagaren. 

Med förvaltningsuppgifter som anknyter till utövandet av beslutanderätt avses olika uppgifter som hör ihop 

med beredning av förvaltningsbeslut. Tillhandahållandet av avbytarservice gäller faktisk avbytarverksamhet 

och därtill hörande chefsarbete. 



Med beaktande av 8 § 2 mom. i landskapslagen får landskapet av en privat aktör skaffa enbart tjänster som 

inte hänger samman med utövande av offentlig makt eller skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter och 

som alltså inte är myndighetsuppgifter för landskapet. Den behörighet som landskapets myndigheter har ska 

utövas av en myndighet som hör till landskapet eller till landskapets affärsverk. När det gäller avbytarservice 

ska landskapet självt utöva denna behörighet, även om servicen produceras av en utomstående 

serviceproducent.  

Med ”andra än myndigheter” avses i 8 § i landskapslagen dels producenter av privata tjänster, dels 

landskapets aktiebolag och landskapets affärsverks aktiebolag. Sådana uppgifter i vilka offentlig makt utövas 

sköts i tjänsteförhållande, enligt 75 § 2 mom. i landskapslagen. Offentlig makt utövas t.ex. i uppgifter där 

den som fullgör uppgiften enligt lag har befogenhet att ensidigt besluta om någon annans förmåner, 

rättigheter eller skyldigheter eller meddela ett föreläggande som förpliktar någon annan eller på något annat 

sätt i praktiken påverka någon annans intresse eller rätt. 

Enligt förarbetena till grundlagen är begreppet offentlig förvaltningsuppgift ett vidare begrepp än offentlig 

makt, och det syftar på en relativt omfattande helhet av administrativa uppgifter. Till de offentliga 

förvaltningsuppgifterna hör t.ex. uppgifter som hänför sig till verkställigheten av lagar och beslutsfattande 

om privatpersoners och sammanslutningars rättigheter, skyldigheter och förmåner. 

Enligt 8 § 3 mom. i landskapslagen kvarstår hos landskapet alltid åtminstone det organiseringsansvar som 

avses i 7 § 2 mom., när landskapet skaffar tjänster av en tjänsteproducent utanför landskapssektorn. 

49 §. Bolagisering. I 112 § 2 mom. i landskapslagen föreskrivs det närmare om hurdan verksamhet som 

landskapet sköter som åtminstone inte ska anses vara uppgifter som sköts i ett konkurrensläge på marknaden. 

I momentet undantas vissa verksamheter från tolkning från fall till fall, och i fråga om dem kan landskapet 

inte anses bedriva verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden. Bestämmelsen tydliggör särskilt gränsen 

mellan landskapets lagstadgade organiseringsansvar för uppgifter, samarbetsskyldigheten och de uppgifter 

som landskapet har ålagts genom lag eller med stöd av lag å ena sidan och bolagiseringsskyldigheten å andra 

sidan.  

Enligt 112 § 2 mom. 1 punkten i landskapslagen är det inte fråga om ett konkurrensläge på marknaden om 

landskapet med stöd av lag genom egen verksamhet producerar tjänster för landskapets invånare och andra 

som landskapet enligt lag ska ordna tjänster för. Vad avbytarservicen beträffar producerar landskapet 

avbytarservice bara för dem som landskapet med stöd av lag ska producera tjänsterna för. 

 

Enligt 112 § 2 mom. 2 punkten i landskapslagen är det inte fråga om ett konkurrensläge på marknaden om 

landskapet producerar tjänsterna genom egen verksamhet i samarbete på det sätt som avses i 46 § i 

landskapslagen eller samlat i landskapet på grundval av lag. Ordnandet av avbytarservice är begränsat till 



invånarna i det berörda området och andra som landskapet enligt lag eller ett mellan landskapen ingånget 

samarbetsavtal ska ordna tjänster för. 

 

Ingen bolagiseringsskyldighet råder heller beträffande den faktiska avbytarverksamheten till den del det är 

fråga om en för landskapet lagfäst skyldighet att tillhandahålla avbytarservice och företagaren har subjektiv 

rätt till servicen. I den mån servicen är prövningsbaserad och servicens andel inte är obetydlig kommer 

bolagiseringsskyldigheten i fråga. Enligt landskapslagen kan landskapet visserligen sköta en uppgift som 

egen verksamhet, om verksamheten ska anses vara t.ex. obetydlig eller om landskapet med stöd av lag får 

producera tjänster för någon annan. Även om bolagiseringsskyldighet inte råder ska de prövningsbaserade 

tjänsterna åtminstone särredovisas och prissättningen av dem ska vara marknadsmässig. 

För fullgörande av skyldigheten ska landskapet redan ha personal och utrustning. Om 

bolagiseringsskyldigheten gäller bara en del av tjänsterna blir följden besvärliga specifikationer och en 

administrativ börda som är oproportionerligt stor i förhållande till den prövningsbaserade servicens volym. 

Bolagiseringsskyldigheten stödjer inte heller ökade heltidsanställningar av avbytare och ökar inte 

avbytaryrkets dragningskraft. Undantagsbestämmelsen möjliggör ett effektivt utnyttjande av landskapets 

avbytararbetskraft. 

50 §. Överföring av behörighet. Enligt 16 § 1 mom. i landskapslagen utövar landskapsfullmäktige 

landskapets beslutanderätt. Landskapets beslutanderätt är ett överordnat begrepp med vilket avses de ärenden 

som landskapet ska sköta enligt lag eller i övrigt, och i fråga om vilka landskapet kan eller förutsätts fatta 

beslut. Det är i första hand landskapsfullmäktige som har denna beslutanderätt. I 79 § 3 mom. i 

landskapslagen föreskrivs det emellertid om behandling på tjänsteinnehavarnivå av beslut om vissa ärenden 

som inbegriper s.k. laglighetsprövning eller som gäller en individ. Beslut i ärenden som gäller tillstånds-, 

anmälnings-, tillsyns- och förrättningsförfaranden enligt lag eller förordning, individärenden inom social- 

och hälsovården samt andra ärenden som särskilt föreskrivs i lag ska landskapsfullmäktige i 

förvaltningsstadgan uttryckligen anvisa att beslutsfattandet sker på tjänsteinnehavarnivå i landskapet eller 

affärsverket. Ärendena i fråga är som regel sådana att de varken är av allmänt intresse eller har någon mer 

omfattande betydelse, vilket skulle förutsätta behandling i organ. På motsvarande sätt föreslås det att 

besluten i avbytarserviceärenden som gäller en individ uttryckligen ska fattas på tjänsteinnehavarnivå.  

Landskapsfullmäktiges beslutanderätt som det föreskrivs om i 16 § 1 mom. i landskapslagen föreslås inte 

kunna bli överförd på en person som står i arbetsavtalsförhållande. Uppgifter i vilka offentlig makt utövas 

sköts i tjänsteförhållande, enligt 75 § i landskapslagen. Offentlig makt utövas i uppgifter som innebär att den 

som utför uppgiften med stöd av sin lagstadgade behörighet ensidigt kan besluta om någons fördel, rättighet 

eller skyldighet. Det är fallet t.ex. när den förvaltningspersonal som sköter avbytarserviceärenden fattar 

beslut om enskilda personers semester eller vikariehjälp.  

 



Offentlig makt utövas inte i uppgifter som innebär att en individs lagstadgade (normerade) rättigheter 

tillgodoses utan att överklagbara beslut fattas, eller utan att lagstadgade förelägganden som ingriper i 

individens rättsliga ställning eller frihet meddelas. Därmed är inte heller den överföring av behörighet som 

avses i den föreslagna paragrafen en fråga om utövning av offentlig makt. Uppgifter av detta slag som har 

samband med produktion av tjänster och främst klassas som genomförandeuppgifter sköts av t.ex. 

lantbruksavbytare. Inte heller kan det utövande av beslutanderätt som hör till arbetsgivares allmänna 

arbetsledningsrätt anses som utövande av offentlig makt. Avbytarnas chefer sköter sådana uppgifter. 

 

51 §. Villkorligt beslut om rätt till avbytarservice. Enligt 1 mom. kan landskapet fatta ett villkorligt beslut 

om beviljande av avbytarservice, om sökanden i övrigt uppfyller förutsättningarna för att få den ansökta 

vikariehjälpen men ännu inte har fått ett beslut på sin anhängiga ansökan om en socialskyddsförmån enligt 

12 § 1 mom. 2 punkten eller 13 eller 14 §. Beslutet om beviljande av förmånen existerar inte nödvändigtvis 

ännu i det skede då vikariehjälp söks. Till skillnad från nu är det meningen att villkorliga beslut inte ska 

användas i situationer som gäller vikariehjälp på grund av arbetsoförmåga; i sådana fall är det meningen att 

avgiften för vikariehjälp ska vara lika med avgiften för avgiftsbelagd avbytarhjälp, enligt vad som sägs i 

samband med 10 §.   

Bestämmelsen behövs i synnerhet därför att landskapet i vissa situationer behöver kunna tillhandahålla 

avbytarservice även om det ännu inte ens är känt huruvida alla förutsättningar är uppfyllda. Betalningen av 

ersättning för avbytarservice som skaffas själv förutsätter emellertid att ett egentligt beslut om rätten till 

avbytarservice redan har meddelats.  

Enligt 2 mom. binder ett villkorligt beslut landskapet, om den som har fått det villkorliga beslutet lämnar in 

det positiva förmånsbeslutet till landskapet inom den tid som landskapet har satt ut. Avsikten är att tidsfristen 

ska vara så lång att förmånsbeslutet säkert hinner fås inom den utsatta tiden. Ett villkorligt beslut förfaller 

om förmånsbeslutet är negativt eller om den som får det villkorliga beslutet inte lämnar in förmånsbeslutet 

till landskapet inom den utsatta tiden av någon annan orsak. Det villkorliga beslutet förfaller också om det 

baserar sig på oriktiga uppgifter som beslutsmottagaren har gett. Om det villkorliga beslutet förfaller, tas hos 

servicemottagaren ut kostnaderna för avbytarservice som har lämnats utgående från beslutet, i enlighet med 

det föreslagna 43 § 2 mom. Bestämmelsen om förfall för beslutet underlättar återkravsförfarandet och 

säkerställer att återkravet genomförs.  

Enligt 3 mom. får ändring i ett villkorligt beslut inte sökas. Ändring får sökas i det egentliga beslutet, som 

meddelas senare.   

52 §. Delgivning av beslut med en part. Paragrafen föreslås uppta en bestämmelse om förfarandet vid 

delgivning av beslut. Bestämmelsen motsvarar det nuvarande delgivningsförfarandet, som det föreskrivs om 

i andra meningen i 11 § i gällande lag.  



Enligt 59 § i förvaltningslagen sker vanlig delgivning per post genom brev till mottagaren. Enligt 60 § i 

förvaltningslagen ska en delgivning verkställas mot mottagningsbevis, om den gäller ett förpliktande beslut 

och tiden för sökande av ändring eller någon annan tidsfrist som påverkar mottagarens rätt börjar löpa från 

det att beslutet delgavs. Enligt motiven till förvaltningslagen (RP 72/2002) är alla sådana beslut där det 

uppställs en förpliktelse att göra någonting förpliktande. Förpliktelsen kan vara t.ex. en 

betalningsförpliktelse. 

Avbytarserviceförvaltningen delger bl.a. tusentals beslut om avgift för vikariehjälp årligen. Om besluten 

delgavs mot mottagningsbevis skulle förvaltningens arbetsbörda och förvaltningskostnaderna öka och 

behandlingen bli långsammare. Därför är det befogat att också i fortsättningen skicka även förpliktande 

beslut till mottagaren per post genom brev. 

53 §. Landskapens finansiering. I paragrafen föreskrivs det om finansiering av den avbytarservice som 

landskapet ordnar. Landskapen får sin finansiering av staten på det sätt som föreskrivs i lagen om 

landskapens finansiering. Dessutom ska avgifter enligt denna föreslagna lag tas ut hos dem som anlitar 

avbytarservice.  

Enligt 16 § 2 mom. 8 punkten i landskapslagen fattar landskapsfullmäktige beslut om de allmänna grunderna 

för de avgifter som tas ut för tjänster och andra prestationer samt om de kundavgifter som tas ut för tjänster 

som ingår i landskapets organiseringsansvar. Enligt 4 § 2 mom. i lagen om landskapens finansiering har 

landskapet dessutom rätt att ta ut kund- och användningsavgifter för användningen av de tjänster som det 

ordnar, enligt vad som föreskrivs särskilt. Till följd av bl.a. bestämmelserna om statligt stöd är det 

nödvändigt att föreskriva om detta på ett annat sätt i lagstiftningen om avbytarservice. Landskapet föreslås 

inte ha beslutanderätt när det gäller uttag av avgifter enligt denna lag, i stället tas avgifter och ersättningar ut 

i överensstämmelse med vad som föreslås i denna lag.  

På grundval av serviceproduktionen kan landskapet också få ersättningar, t.ex. ersättningar med stöd av 

sjukförsäkringslagen, i sin egenskap av arbetsgivare för avbytare som landskapet har anställt.  

 

7 kap. Ändringssökande 

54 §. Ändringssökande. Omprövning av beslut om avbytarservicen får enligt 1 mom. begäras på det sätt som 

föreskrivs i förvaltningslagen. Allmänna bestämmelser om begäran om omprövning finns i 7 a kap. i 

förvaltningslagen.  

Den föreslagna bestämmelsen motsvarar 43 § 1 mom. i gällande lag, dock så att det föreslås att den ändring 

som följer av landskapsreformen och beskrivs i den allmänna motiveringen beaktas i ordalydelsen. 

Avbytarservicen är en lagstadgad uppgift för landskapen, och LPA kommer inte längre att ingå 

uppdragsavtal med kommunerna genom vilka kommunerna förbinder sig att sköta de till den lokala enheten 



hörande förvaltningsuppgifterna enligt den gällande lagen och att ordna avbytarservicen. Det är orsaken till 

att LPA inte längre kan fungera som omprövningsmyndighet på samma sätt som nu. Vidare rättar den 

myndighet som fattat ett beslut sina egna oriktiga beslut, enligt de principer som anges i förvaltningslagen, 

varefter den allmänna proceduren med förvaltningsbesvär som anförs hos förvaltningsdomstolen står till 

buds.  

Enligt 2 mom. får beslut som meddelats med anledning av en omprövningsbegäran överklagas genom 

besvär. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar 43 § 2 mom. i gällande lag, dock så att bestämmelsen om 

behörig förvaltningsdomstol slopas såsom onödig till följd av landskapsreformen. Den behöriga 

förvaltningsdomstolen bestäms på vanligt sätt med stöd av 12 § i förvaltningsprocesslagen.  

Bestämmelsen i 3 mom. om sökande av ändring i beslut av förvaltningsdomstolen och besvärstillstånd 

motsvarar 43 § 3 mom. i gällande lag.  

 

8 kap. Särskilda bestämmelser 

55 §. Anmälningsskyldighet. Bestämmelsen i 1 mom. om lantbruksföretagarens anmälningsskyldighet 

motsvarar 44 a § 1 mom. i gällande lag, och bestämmelsen i 2 mom. om avbytarserviceproducentens 

anmälningsskyldighet motsvarar 44 b § i gällande lag. Det föreslås dock att en ändring som följer av 

landskapsreformen och beskrivs i den allmänna motiveringen beaktas i momentens ordalydelse. I stället för 

den lokala enheten är det landskapet som ska svara för att avbytarservice beviljas och tillhandahålls.  

I 1 mom. föreskrivs det om en skyldighet för lantbruksföretagare att meddela landskapet uppgifter om sig 

själv och sitt lantbruksföretag. Anmälningsskyldigheten omfattar uppgifter som kan inverka på beviljandet 

och tillhandahållandet av avbytarservice för lantbruksföretagaren. Uppgifterna kan gälla t.ex. 

lantbruksföretagarens rätt att få tjänster, tjänsternas omfattning eller avgifterna för dem. Om det är fråga om 

avbytarservice som skaffas själv, ska lantbruksföretagaren dessutom vara skyldig att lämna uppgifter som 

inverkar på erhållandet av eller beloppet på ersättning som betalas. På basis av bestämmelsen är 

lantbruksföretagaren skyldig att lämna uppgifter både på eget initiativ och på landskapets begäran. Det kan 

bli nödvändigt att bedöma kundens iakttagande av anmälningsskyldigheten t.ex. i sådana fall där man 

överväger möjligheten att efterge återkrav av en grundlös förmån som lantbruksföretagaren har fått. I regel är 

det inte möjligt att efterge återkrav om kunden förfarit svikligt, och försummelse av anmälningsskyldigheten 

kan i vissa fall vara ett tecken på svikligt förfarande från kundens sida. 

När det gäller avbytarservice som skaffas själv ska serviceproducenten enligt 2 mom. meddela landskapet 

sådana uppgifter som kan inverka på erhållandet av ersättning eller på ersättningsbeloppet. 

Serviceproducenten ska meddela uppgifter både på eget initiativ och på landskapets begäran. 

I 3 mom. finns ett bemyndigande att utfärda förordning.  



56 §. Rätt att få uppgifter. Paragrafen motsvarar 45 § i gällande lag, men det föreslås vara landskapet som 

har rätt att få uppgifter. I 1 mom. beaktas att LPA till följd av landskapsreformen inte längre sköter några 

uppgifter med anknytning till avbytarservicen och det därmed inte längre finns något behov av bestämmelser 

om LPA:s rätt att få uppgifter.  

57 §. Sekretess. Paragrafen motsvarar 45 a § 3 mom. i gällande lag. Enligt riktlinjerna för statligt stöd ska 

medlemsstaterna på en omfattande webbplats för statligt stöd på nationell eller regional nivå offentliggöra 

viss information om ett enskilt stöd överstiger 60 000 euro. För varje enskilt stöd ska bl.a. följande uppgifter 

offentliggöras: namnet på de enskilda stödmottagarna, stödform för varje enskild mottagare och stödbelopp, 

datum när stödet har beviljats, stödmottagarens region (på NUTS 2-nivå) och den ekonomiska sektor där 

denna har sin huvudsakliga verksamhet (på tresiffrig nivå i Nace). Sekretessen ska alltså inte omfatta sådana 

uppgifter.   

58 §. Bevarande av handlingar. I paragrafen föreskrivs det om bevarandet av handlingar som gäller 

beviljande och tillhandahållande av samt ersättning för avbytarservice. Handlingarna ska bevaras den tid som 

föreskrivs i riktlinjerna för statligt stöd, om inte arkivverket har bestämt att de ska bevaras varaktigt. Enligt 

punkt 730 i riktlinjerna ska medlemsstaterna säkerställa att det förs detaljerad bokföring över alla åtgärder 

som gäller beviljandet av ett stöd. Bokföringen ska innehålla all information som behövs för att visa att alla 

villkor i riktlinjerna som gäller stödberättigande kostnader och högsta tillåtna stödnivåer har iakttagits i 

tillämpliga delar. Uppgifterna ska bevaras tio år efter dagen då stödet beviljades och på begäran lämnas till 

kommissionen. För att underlätta det administrativa arbetet ska det dock föreskrivas att handlingarna får 

förstöras per kalenderår, dvs. att handlingar ska bevaras tio hela kalenderår efter att avbytarservice har 

beviljats.  

 

Den föreslagna paragrafen motsvarar 45 b § i gällande lag, men uttrycket ordnande av avbytarservice ändras 

till tillhandahållande av avbytarservice, vilket är i linje med landskapsreformen.  

59 §. Information om avbytarservice. I 1 mom. föreslås bestämmelser om en skyldighet för landskapet att 

lämna social- och hälsovårdsministeriet begärda uppgifter om tillgången till avbytarservice och 

finansieringens tillräcklighet. Det är nödvändigt att föreskriva om en sådan redogörelseskyldighet för att det 

vid behov ska vara möjligt att följa upp utbetalningen av statligt stöd. Stöd som har betalats i strid med EU:s 

riktlinjer för statligt stöd ska i regel återkrävas jämte ränta hos servicemottagaren. Dessutom kan ministeriet 

behöva uppgifter t.ex. när behoven av att ändra lagstiftningen bedöms. 

I 2 mom. föreskrivs det om en skyldighet för landskapet att göra en anmälan till kommissionen, genom 

vilken Finland uppfyller den förutsättning som följer av punkterna 128 och 131 i riktlinjerna för statligt stöd. 

Enligt riktlinjerna ska medlemsstaterna på en omfattande webbplats för statligt stöd på nationell eller 

regional nivå offentliggöra viss information om ett enskilt stöd överstiger 60 000 euro. För varje enskilt stöd 



ska bl.a. följande uppgifter offentliggöras: namnet på de enskilda stödmottagarna, stödform för varje enskild 

mottagare och stödbelopp, datum när stödet har beviljats, stödmottagarens region (på NUTS 2-nivå) och den 

ekonomiska sektor där denna har sin huvudsakliga verksamhet (på tresiffrig nivå i Nace).  

60 §. Justering av beloppen med lönekoefficienten. I lagen nämns flera belopp som behöver uppdateras i 

enlighet med 1 mom. i den föreslagna paragrafen. Beloppen är av den karaktären att den lönekoefficient som 

avses i 96 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare lämpar sig bäst för indexbindningen.   

Enligt 2 mom. motsvarar de nämnda beloppen nivån för lönekoefficienten för 2017. 

Den föreslagna paragrafen motsvarar 47 b § i gällande lag, men saknar en hänvisning till en bestämmelse där 

det föreskrivs om en skyldighet för kommunerna att till staten återbetala grundlös ersättning som de erhållit 

av staten. Den föreslagna lagen innehåller ingen sådan bestämmelse.  

61 §. Ikraftträdande. Bestämmelser om ikraftträdandet av den föreslagna lagen avses bli utfärdade genom en 

särskild lag.   

 

 

1.2  Lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare  

1 kap. Allmänna bestämmelser 

1 §. Lagens syfte och beaktande av Europeiska unionens lagstiftning. Lagens principiella syfte beskrivs i 1 

mom.  

Det föreslagna 2 mom. motsvarar i sak 1 § 3 mom. i gällande lag. Av paragrafen framgår alltjämt det krav 

som ställs i EU-lagstiftningen och innebär att ersättningen för avbytarservice som skaffas själv betalas till 

serviceproducenten i stället för till pälsdjursuppfödaren och att dessutom gruppundantagsförordningen för 

jordbrukssektorn ska beaktas när lagen verkställs. Största delen av de förutsättningar som följer av 

gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn framgår direkt av den föreslagna lagen. 

Enligt 3 mom. tillämpas lagen med stöd av självstyrelselagen för Åland (1144/1991) inte i landskapet Åland. 

2 §. Avbytarservice. De tjänster som lagen omfattar är avbytartjänst under semester och avbytartjänst under 

extraledighet. Enligt förslaget kan pälsdjursuppfödare inte längre välja avbytarservice som den lokala 

enheten ordnar, utan det enda alternativet enligt propositionen är avbytarservice som pälsdjursuppfödaren 

själv skaffar. Kostnaderna för avbytarservicen föreslås bli ersatta inom ramen för ett anslag för ändamålet 

som anvisas i statsbudgeten. 

3 §. Pälsfarm. Paragrafen motsvarar delvis 3 § i gällande lag.  



Bestämmelserna i 1 mom. b–d punkten gäller förutsättningar som följer av EU-lagstiftningen. Enligt 

förslaget kan avbytarservice också i fortsättningen beviljas bara om pälsdjursuppfödarens företag är ett 

sådant mikroföretag eller litet eller medelstort företag som avses i gruppundantagsförordningen för 

jordbrukssektorn. Avbytarservice kan inte beviljas, om pälsdjursuppfödarens företag är ett sådant företag i 

svårigheter som avses i gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn eller om pälsdjursuppfödarens 

företag är föremål för ett återbetalningskrav till följd av ett kommissionsbeslut om att ett stöd är olagligt och 

oförenligt med den inre marknaden och fordran är obetald.  

Alla förutsättningar i 1 mom. ska alltid uppfyllas vid tidpunkten för avbytarservicen.  

4 §. Pälsdjursuppfödare. I paragrafen definieras begreppet pälsdjursuppfödare till stor del på motsvarande 

sätt som begreppet lantbruksföretagare i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare. 

I 3 mom. 2 punkten uppräknas de förmåner som hindrar erhållandet av avbytarservice. Hindrande förmåner 

är full invalidpension som beviljats tills vidare, rehabiliteringsstöd som motsvarar full invalidpension, 

ålderspension och arbetslivspension enligt någon av de lagar som nämns i 3 § i lagen om pension för 

arbetstagare. Enligt vedertagen tillämpningspraxis ska sjukpension enligt folkpensionslagen inte betraktas 

som invalidpension i detta sammanhang.  

Alla förutsättningar i 1–3 mom. ska alltid uppfyllas vid tidpunkten för avbytarservicen.  

5 §. Övriga definitioner. Bestämmelsen i 1 punkten motsvarar 2 § 1 punkten i gällande lag utökad med 

pälsdjursuppfödning som beskattas enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk, enligt vad som berättas i den 

allmänna motiveringen. Bestämmelsen i 3 punkten motsvarar i praktiken 2 § 4 punkten i gällande lag. I 

paragrafen definieras dessutom begreppet make. 

 

2 kap. Avbytarservice 

6 §. Semester och extraledighet. Enligt propositionen lyfts antalet semesterdagar och extraledighetstimmar 

som ska ordnas under kalenderåret upp på lagnivå. Samtidigt frångås den förordning av social- och 

hälsovårdsministeriet där maximiantalet semesterdagar och extraledighetstimmar som kan ordnas och 

ersättas under kalenderåret fastställs före utgången av det föregående kalenderåret, enligt gällande lag.  

Maximiantalet semesterdagar och extraledighetstimmar motsvarar antalet år 2017.  

I 3 mom. föreslås det i överensstämmelse med 4 § 2 mom. i gällande lag bli föreskrivet att en 

pälsdjursuppfödare får ta ut avbytarservice under högst 90 dagar per kalenderår. När maximiantalet dagar 

beräknas beaktas varje dag då avbytarservice har lämnats. Till denna del motsvarar förslaget den 

förutsättning i EU:s regler om statligt stöd som innebär att avbytartjänsten bör vara begränsad till högst tre 

månader per person och år.   



7 §. Den totala arbetstiden på en pälsfarm. Paragrafen innehåller bestämmelser om den totala arbetstiden på 

en pälsfarm. Enligt förslaget ska den totala arbetstiden beräknas utgående från antalet husdjursenheter. Enligt 

bestämmelsen kan den totala arbetstiden dock vara högst 18 timmar. 

8 §. Semesterdagens längd. Bestämmelsen i 1 mom. motsvarar huvudsakligen 14 § i gällande lag. Med 

avvikelse från nuläget föreslås det att också personer som arbetar tillfälligt på en pälsfarm och deras 

genomsnittliga uppgiftsandelar ska uppges. För närvarande beaktas bara företagets fast anställda 

arbetstagare. Ändringen behövs eftersom det i vissa fall är möjligt att sköta t.o.m. en väsentlig del av de 

nödvändiga uppgifter som ingår i den dagliga skötseln av pälsdjuren på en pälsfarm också med hjälp av 

visstidsanställningar och uppdrag. På motsvarande sätt ska de som arbetar tillfälligt anmälas redan enligt den 

gällande lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare. 

Semesterdagens längd för en pälsdjursuppfödare föreslås vara pälsdjursuppfödarens procentandel av den 

totala arbetstid på pälsfarmen som bestäms enligt 7 §, dock högst nio timmar.. 

9 §. Uppgifter som ingår i avbytarservicen. Paragrafen motsvarar huvudsakligen 5 § i gällande lag.  

10 §. Ansökan om avbytarservice. Paragrafen motsvarar till sitt sakinnehåll huvudsakligen 13 § i gällande 

lag. I den föreslagna paragrafen beaktas dock att avbytarservicen överförs på landskapen, därför föreslås det 

att den lokala enheten ändras till landskapet. 

I 1 mom. definieras dock inte någon behörig myndighet, till skillnad från 13 § 1 mom. i gällande lag. Den 

behöriga myndigheten framgår av bestämmelserna om organiserings- och produktionsansvar längre fram i 

lagförslaget.  

Företagarna på en pälsfarm ska på samma sätt som nu ansöka om avbytarservice genom en gemensam 

ansökan. Att ansökan görs per pälsfarm gör det lättare att bestämma pälsdjursuppfödarens uppgiftsandel. 

Med tanke på semestern gäller det att bestämma den avbytta företagarens andel av de uppgifter på 

pälsfarmen som sköts genom avbytarservicen, och en ansökan som gäller hela pälsfarmen ger en helhetsbild 

av förhållandena på farmen så att uppgiftsandelarna kan bestämmas. Ansökan ska göras vid en tidpunkt som 

landskapet bestämmer.  

På samma sätt som nu ska landskapet beakta ansökningar som lämnats in senare, om det har funnits vägande 

skäl till dröjsmålet. Ett vägande skäl är exempelvis att pälsdjursuppfödningen har inletts först efter den 

utsatta tiden. Ansökan om avbytarservice för 2019 ska dock göras senast 31.1.2019. 

De uppgifter som behövs för att bevilja avbytarservice ska framgå av ansökan och bilagorna till den. Genom 

denna uttryckliga bestämmelse vill man säkerställa att regleringen är godtagbar med avseende på EU:s regler 

för statligt stöd. I artikel 6.2 i gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn finns bestämmelser om vilka 

uppgifter som åtminstone måste framgå av stödansökan: företagets namn och storlek, beskrivning av 



projektet eller verksamheten inklusive start- och slutdatum, plats för projektet eller verksamheten, 

förteckning över stödberättigande kostnader, typ (bidrag, lån, garanti, förskott med återbetalningsskyldighet 

eller annat) och det offentliga finansieringsbelopp som behövs för projektet eller verksamheten. Dessutom 

ska de omständigheter som den nationella lagstiftningen förutsätter framgå av ansökan.  

 

3 kap.  Ersättning som betalas för avbytarservice 

11 §. Förutsättningar för ersättning för kostnader. Paragrafen motsvarar i sak 7 a § i gällande lag. I det 

föreslagna 3 mom. preciseras det dock i överensstämmelse med nuvarande tillämpningspraxis vem som ska 

anses vara en sådan annan företagare på pälsfarmen som avses i 2 mom.  

12 §. Ersättning. Bestämmelsen i 1 mom. motsvarar i sak till stor del 7 § 3 och 5 mom. i gällande lag. I det 

föreslagna 2 mom. har den nuvarande avgiftspraxisen dock ändrats så, att ingen separat faktura över avgiften 

för extraledighet längre skickas till pälsdjursuppfödaren. Ersättningen till serviceproducenten föreslås bli 

höjd i samma proportion som när det gäller avbytarservice för lantbruksföretagare.  

13 §. Ansökan om och utbetalning av ersättning. Paragrafen motsvarar till sitt sakinnehåll 17 § i gällande lag. 

Den lokala enheten ändras emellertid till landskapet, och termen ordnande ersätts med termen 

tillhandahållande. 

Pälsdjursuppfödaren ska ansöka skriftligen om ersättning, även om ersättningen betalas till 

serviceproducenten. Ansökan ska göras före utgången av den kalendermånad som följer efter tidpunkten för 

avbytarservicen. De uppgifter som behövs specificeras i bestämmelsen. En av de i 9 punkten avsedda övriga 

uppgifter som behövs för betalning av ersättning är liksom nu en kopia av serviceproducentens faktura över 

försäljningen av tjänster; det är befogat att en sådan ges in. 

I bestämmelsen förutsätts det att serviceproducenten bekräftar att uppgifterna är riktiga till den del 

serviceproducenten har kännedom om dem samt bekräftar det sätt på vilket ersättningen ska betalas.  

14 §. Återbetalning av ersättning som betalats utan grund. Paragrafen motsvarar i sak 8 § i gällande lag. En 

ändring som följer av landskapsreformen och beskrivs i den allmänna motiveringen föreslås bli beaktad i 

momentets ordalydelse. Likaså beaktas det att landskapet inte längre kommer att vara skyldigt att 

tillhandahålla avbytarservice.  

15 §. Ansvar för ersättning som betalats utan grund. Det är meningen att varje företagare på en pälsfarm ska 

svara såsom för egen skuld för återbetalning av ersättning som betalats utan grund för en person som fått 

avbytarservice på samma pälsfarm. 



16 §. Dröjsmålsränta och verkställighet av betalningsskyldighet. Paragrafen motsvarar i sak 9 § i gällande 

lag. I paragrafen beaktas emellertid att avgift för extraledighet inte längre ska tas ut hos pälsdjursuppfödaren. 

Den föreslås i stället bli avdragen från den ersättning som betalas till serviceproducenten.  

 

4 kap. Bestämmelser om förvaltning 

17 §. Allmän styrning och utveckling samt tillsyn. Enligt 1 mom. svarar social- och hälsovårdsministeriet för 

den allmänna styrningen och utvecklingen av avbytarverksamheten. Ministeriet svarar för beredning av 

lagstiftningen och statsbudgeten inom sitt förvaltningsområde. 

Bestämmelsen i 2 mom. motsvarar 46 § 2 mom. i den föreslagna lagen om avbytarservice för 

lantbruksföretagare. Till denna del hänvisas det till detaljmotiveringen för 46 § 2 mom. i förslaget till lag om 

avbytarservice för lantbruksföretagare. 

18 §. Organiseringsansvar. Paragrafen motsvarar 47 § i den föreslagna lagen om avbytarservice för 

lantbruksföretagare Till denna del hänvisas det till detaljmotiveringen för 47 § i förslaget till lag om 

avbytarservice för lantbruksföretagare. I överensstämmelse med vad som berättas i den allmänna 

motiveringen föreslås det dock att avbytarservicen för pälsdjursuppfödare koncentreras till landskapet 

Österbotten. 

19 §. Produktionsansvar och samarbete. Paragrafen motsvarar 48 § i den föreslagna lagen om avbytarservice 

för lantbruksföretagare. Till denna del hänvisas det till detaljmotiveringen för 48 § i förslaget till lag om 

avbytarservice för lantbruksföretagare. I överensstämmelse med vad som berättas i den allmänna 

motiveringen föreslås det dock att avbytarservicen för pälsdjursuppfödare ska baseras enbart på 

avbytarservice som skaffas själv, så landskapet har ingen skyldighet att tillhandahålla avbytarservice. 

20 §. Överföring av behörighet.  Paragrafen motsvarar 50 § i den föreslagna lagen om avbytarservice för 

lantbruksföretagare. Till denna del hänvisas det till detaljmotiveringen för 50 § i förslaget till lag om 

avbytarservice för lantbruksföretagare. 

21 §. Delgivning av beslut med en part. I paragrafen föreslås en förfarandebestämmelse som gäller 

delgivning av beslut. Bestämmelsen motsvarar det nuvarande förfarandet för beslutsdelgivning, som det 

föreskrivs om i 18 § i gällande lag. Det är befogat att delgivningsförfarandet i ärenden om avbytarservice för 

lantbruksföretagare och ärenden om avbytarservice för pälsdjursuppfödare är identiskt. Det föreslagna 

förfarandet i paragrafen motsvarar också 52 § i den föreslagna lagen om avbytarservice för 

lantbruksföretagare. Till denna del hänvisas det till detaljmotiveringen för 52 § i förslaget till lag om 

avbytarservice för lantbruksföretagare. 

22 §. Statens ersättning för kostnaderna för avbytarservice.  



23 §. Statens ersättning för förvaltningskostnader.  

24 §. Landskapets skyldighet att återbetala statlig ersättning som erhållits utan grund.  

 

5 kap. Ändringssökande 

25 §. Ändringssökande. Paragrafen motsvarar 54 § i den föreslagna lagen om avbytarservice för 

lantbruksföretagare. Till denna del hänvisas det till detaljmotiveringen för 54 § i förslaget till lag om 

avbytarservice för lantbruksföretagare.  

I 2 mom. föreslås emellertid behandlingen av besvär bli koncentrerad till Vasa förvaltningsdomstol, vilket 

överensstämmer med 33 § 2 mom. i gällande lag. I ärenden enligt lagen om avbytarservice för 

pälsdjursuppfödare är det befogat att koncentrera besvären till en enda förvaltningsdomstol eftersom det är 

fråga om en tjänst som är riktad till en tämligen liten grupp av kunder och besvär som hänför sig till tjänsten 

sannolikt förekommer rätt sällan, speciellt då besvären föregås av ett omprövningsförfarande. Vasa 

förvaltningsdomstol är bäst lämpad som besvärsmyndighet med tanke på var pälsdjursuppfödningen 

huvudsakligen är belägen. Även utan specialbestämmelsen skulle besvär över avbytarservicen för 

pälsdjursuppfödare med stöd av förvaltningsprocesslagen oftast bli behandlade i Vasa förvaltningsdomstol. 

 

6 kap. Särskilda bestämmelser 

26 §. Anmälningsskyldighet. Bestämmelsen i 1 mom. om pälsdjursuppfödares anmälningsskyldighet 

motsvarar 35 § 1 mom. i gällande lag. Analogt motsvarar 2 mom., som gäller anmälningsskyldigheten för 

avbytarserviceproducenter, 35 a § i gällande lag. Enligt förslaget beaktas i momentens ordalydelse emellertid 

en förändring som följer av landskapsreformen och beskrivs i den allmänna motiveringen. I stället för den 

lokala enheten kommer landskapet att svara för att avbytarservice beviljas och tillhandahålls. 

Det förfarande som föreslås i paragrafen motsvarar också 55 § i den föreslagna lagen om avbytarservice för 

lantbruksföretagare. Till denna del hänvisas det till detaljmotiveringen för 55 § i förslaget till lag om 

avbytarservice för lantbruksföretagare. 

27 §. Rätt att få uppgifter. Paragrafen motsvarar 56 § 1 mom. i den föreslagna lagen om avbytarservice för 

lantbruksföretagare. Det är befogat att rätten att få uppgifter är identisk i ärenden om avbytarservice för 

lantbruksföretagare och ärenden om avbytarservice för pälsdjursuppfödare.  

28 §. Sekretess. Enligt gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn ska medlemsstaterna på en 

omfattande webbplats för statligt stöd på nationell eller regional nivå offentliggöra viss information om ett 

enskilt stöd överstiger 60 000 euro. För varje enskilt stöd ska bl.a. följande uppgifter offentliggöras: namnet 

på de enskilda stödmottagarna, stödmottagarens region (på NUTS 2-nivå) och ekonomiska sektor (på 



tresiffrig nivå i Nace), stöddelen till sitt fulla belopp, stödinstrument, datum när stödet beviljades, syftet med 

stödet och beviljande myndighet. Sekretessen ska alltså inte omfatta sådana uppgifter.  

 

29 §. Bevarande av handlingar. Paragrafen motsvarar i sak 39 a § i gällande lag, men i ordalydelsen beaktas 

att termen ordnande av avbytarservice till följd av landskapsreformen byts till tillhandahållande av 

avbytarservice. 

Handlingarna ska bevaras den tid som anges i gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn, om inte 

arkivverket har bestämt att handlingarna ska bevaras varaktigt. Enligt artikel 13 i 

gruppundantagsförordningen ska medlemsstaterna föra detaljerade register med den information och de 

styrkande handlingar som behövs för att fastställa att alla villkor i gruppundantagsförordningen är uppfyllda. 

Sådana register ska bevaras i tio år från den dag då det sista stödet beviljades enligt en stödordning. 

30 §. Information om avbytarservice. Paragrafen motsvarar 59 § 2 mom. i den föreslagna lagen om 

avbytarservice för lantbruksföretagare. Till denna del hänvisas det till detaljmotiveringen för 59 § 2 mom. i 

förslaget till lag om avbytarservice för lantbruksföretagare. Eftersom lagen om avbytarservice för 

pälsdjursuppfödare inte grundar sig på en anmälan till kommissionen utan på gruppundantagsförordningen 

för jordbrukssektorn föreslås detta bli beaktat i redogörelsen.  

Enligt gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn ska medlemsstaterna på en omfattande webbplats 

för statligt stöd på nationell eller regional nivå offentliggöra viss information om ett enskilt stöd överstiger 

60 000 euro. För varje enskilt stöd ska bl.a. följande uppgifter offentliggöras: namnet på de enskilda 

stödmottagarna, stödmottagarens region (på NUTS 2-nivå) och ekonomiska sektor (på tresiffrig nivå i Nace), 

stöddelen till sitt fulla belopp, stödinstrument, datum när stödet beviljades, syftet med stödet och beviljande 

myndighet. För att ministeriet ska kunna se till att denna information offentliggörs ska landskapet lämna en 

redogörelse för dem till ministeriet.  

31 §. Justering av beloppen med lönekoefficienten. Paragrafen motsvarar 39 § i gällande lag. Enligt förslaget 

justeras beloppen årligen med en lönekoefficient på samma sätt som i nuläget. I lönekoefficienten utgör 

förändringar i inkomsterna 80 procent och priserna 20 procent. Eftersom det är fråga om ersättningar för 

kostnader som grundar sig på löne- eller andra arbetskraftskostnader är det motiverat att avgifterna binds vid 

lönekoefficienten. De belopp som fastställs i lag är ersättningar som betalas för avbytarservice som skaffas 

själv. 

 

7 kap. Ikraftträdandebestämmelse 

 

33 §. Ikraftträdande. Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas särskilt. 



 

1.3 Lagen om vikariehjälp för renskötare  

1 kap.  Allmänna bestämmelser 

1 §. Lagens syfte och beaktande av Europeiska unionens lagstiftning. Det föreslås att lagens syfte ska anges i 

1 mom. på motsvarande sätt som i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare och lagen om 

avbytarservice för pälsdjursuppfödare. Syftet med lagen om vikariehjälp för renskötare är i likhet med att nu 

stödja renskötares arbetsmotivation och möjligheter till ett längre arbetsliv. 

Bestämmelsen i 2 mom. motsvarar 1 § 2 mom. i gällande lag. 

2 §. Avbytarservice. Paragrafen motsvarar nuvarande praxis, men i stället för LPA är det landskapet som 

betalar ersättning för kostnaderna för vikariehjälp direkt till serviceproducenten. 

3 §. Renskötare. Bestämmelserna i 1 och 2 mom. motsvarar 2 § i gällande lag. Det föreslås att 3 mom. ska 

utökas med preciseringar som härrör från EU-regleringen. Motsvarande reglering föreslås också i lagen om 

avbytarservice för lantbruksföretagare och lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare. 

4 §. Definitioner. Paragrafen motsvarar 3 § 1 mom. 2 och 3 punkten i gällande lag. 

 

2 kap.  Vikariehjälp 

5 §. Förutsättningar för erhållande av vikariehjälp. Paragrafen motsvarar 4 § i gällande lag. Ålderspension 

har dock lagts till som en hindrande förmån.  

6 §. Maximitiden för vikariehjälp per år. Det föreslås att maximitiden för vikariehjälp lyfts upp på lagnivå. 

Social- och hälsovårdsministeriets årliga förordning genom vilken maximiantalet vikariehjälpstimmar som 

kan ersättas under ett kalenderår enligt gällande lag fastställs före utgången av det föregående kalenderåret 

kan slopas. Paragrafen motsvarar maximitiden för vikariehjälp 2017. Det är meningen att beviljandet av 

vikariehjälp och vikariehjälpens längd också i fortsättningen ska vara kopplade till tillräckligheten av ett 

anslag för ändamålet som anvisas i statsbudgeten. 

7 §. Ansökan om vikariehjälp. Enligt propositionen ska renskötaren ansöka om vikariehjälp hos landskapet, 

alltså inte längre hos Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA).  

 

3 kap.  Ersättning som betalas för vikariehjälp 

8 §. Ersättning som betalas för vikariehjälp. Paragrafen motsvarar 8 § i gällande lag. Ersättningsbeloppet har 

justerats till nivån för lönekoefficienten 2017. 



9 §. Arbeten som ersättningen grundar sig på. Paragrafen motsvarar 5 § i gällande lag. 

10 §. Vikarien. Paragrafen motsvarar 6 § i gällande lag. 

11 §. Ansökan om och utbetalning av ersättning. Enligt förslaget ska renskötaren i efterhand ansöka om 

ersättning för vikariehjälp hos landskapet Lappland. Paragrafen motsvarar 10 § i gällande lag, kompletterad 

med det krav på att ersättningen ska betalas till ett konto hos en bank i någon av EU:s medlemsstater som 

följer av EU-regleringen. 

12 §. Utlåtanden. Enligt 1 mom. ska renvärden ge landskapet ett utlåtande där han eller honbedömer 

förutsättningarna för vikariehjälp och ersättande av kostnaderna. I övrigt motsvarar 1 mom. 11 § 1 mom. i 

gällande lag. 

Med stöd av 2 mom. kan landskapet vid behov begära utlåtande också av renbeteslagets styrelse, om ansökan 

om vikariehjälp eller ersättning för kostnader står i strid med renbetesvärdens utlåtande eller om det annars 

behövs för att ärendet ska kunna utredas.  

13 §. Återkrav av ersättning som betalats utan grund. Paragrafen innehåller bestämmelser om återkrav av 

ersättning som har betalats utan grund. I fortsättningen ska renskötaren vara skyldig  att betala till landskapet 

de kostnader som har orsakats av att  ersättning har betalats utan grund. I övrigt motsvarar paragrafen 13 § i 

gällande lag. 

 

4 kap.  Bestämmelser om förvaltning 

14 §. Allmän styrning och utveckling samt tillsyn. Enligt 1 mom. svarar social- och hälsovårdsministeriet 

fortsättningsvis för den allmänna styrningen och utvecklingen av vikariehjälpen.  

Enligt 2 mom. ska Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet utöva tillsyn över att avbytarverksamheten 

ordnas, produceras och verkställs lagenligt och styra tillsynen. 

15 §. Organiseringsansvar. Det föreslås att ansvaret för att ordna avbytarservice koncentreras till landskapet 

Lappland, och i övrigt hänvisas det i paragrafen till landskapslagen. Paragrafen är i linje med motsvarande 

bestämmelse i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare. 

16 §. Produktionsansvar och samarbete. Paragrafen är i linje med motsvarande bestämmelse i lagen om 

avbytarservice för pälsdjursuppfödare. 

17 §. Överföring av behörighet. I avbytarserviceärenden som gäller en individ ska landskapsfullmäktige 

enligt förslaget överföra behörighet till en tjänsteinnehavare i enlighet med 79 § 3 mom. i landskapslagen. 



18 §. Delgivning av beslut. Enligt paragrafen ska beslut delges en part på det sätt som anges i 59 § i 

förvaltningslagen (434/2003). 

19 §. Statens ersättning för kostnaderna för avbytarservice. Enligt paragrafen ska de ersättningar för 

vikariehjälp som landskapet Lappland har betalat betalas till landskapet av statens medel inom ramen för det 

anslag som anvisats i statsbudgeten. Paragrafen motsvarar i övrigt 16 § i gällande lag, men LPA betalar inte 

ersättningen i fortsättningen. 

20 §. Statens ersättning för förvaltningskostnader. I paragrafen föreskrivs det om ersättning av statens medel 

som betalas till landskapet Lappland.  

21 §. Landskapets skyldighet att återbetala statlig ersättning som erhållits utan grund. Bestämmelserna i 

paragrafen om återbetalning av statens ersättning som erhållits utan grund motsvarar det som föreskrivs i 

lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare. 

 

5 kap.  Ändringssökande 

22 §. Ändringssökande. Enligt förslaget får ett beslut som landskapet meddelat med stöd av den föreslagna 

lagen överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Med beaktande av det ringa antalet ärenden om 

vikariehjälp för renskötare är det befogat att koncentrera besvären till en enda förvaltningsdomstol. 

Renskötselområdet ligger inom domkretsen för Norra Finlands förvaltningsdomstol, och den 

förvaltningsdomstolen lämpar sig bäst som besvärsmyndighet.  

Hänvisningen till förvaltningsprocesslagen (586/1996) innebär bl.a. att 22 § i den lagen ska tillämpas på 

anförandet av besvär, varvid besvär ska anföras inom 30 dagar från att beslutet har delfåtts. I propositionen 

föreslås det att besvärsskriften inte längre ska ges in till LPA, eftersom LPA:s roll inom avbytarservicen 

upphör. 

 

6 kap.  Särskilda bestämmelser 

23 §. Anmälningsskyldighet. Enligt 1 mom. ska en renskötare både på eget initiativ och på landskapets 

begäran meddela landskapet sådana uppgifter som kan inverka på beviljande av vikariehjälp eller på 

erhållande av ersättning för vikariehjälp eller på ersättningsbeloppet. 

Enligt 2 mom. ska serviceproducenten både på eget initiativ och på landskapets begäran meddela landskapet 

sådana uppgifter som kan inverka på erhållandet av ersättning för vikariehjälp eller på ersättningsbeloppet. 

I 3 mom. finns ett bemyndigande att utfärda förordning. 



24 §. Rätt att få uppgifter. I princip ska både renskötaren och serviceproducenten själva ge landskapet sådana 

uppgifter som behövs för att avgöra ett ärende om erhållande av och ersättning för vikariehjälp. I 

undantagsfall kan landskapet ha ett behov av att också från andra håll få sekretessbelagda uppgifter, närmast 

om pensioner som renskötaren beviljats eller om renskötarens eller serviceproducentens företagsverksamhet. 

Sådana uppgifter kan innehas av renvärdar och renbeteslag samt av skattemyndigheter, 

Pensionsskyddscentralen, pensionsstiftelser eller andra pensionsanstalter. Uppgifter från 

Befolkningsregistercentralen och magistraterna kan behövas närmast för att fastställa vilka som är en 

renskötares familjemedlemmar. Uppgifter från Landsbygdsverket kan behövas närmast för att klarlägga 

huruvida de förutsättningar som anges i artikel 1 i gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn 

uppfylls. I paragrafen föreskrivs det om en skyldighet för de ovannämnda och för de övriga myndigheter som 

avses i offentlighetslagen att lämna uppgifter till landskapet, om uppgifterna är nödvändiga vid 

verkställigheten av uppdrag enligt denna lag.  

25 §. Sekretess.  

26 §. Bevarande av handlingar. Paragrafen motsvarar 23 § i gällande lag. 

 

7 kap.  Ikraftträdandebestämmelse 

25 §. Ikraftträdande. Lagen föreslås träda i kraft genom en särskild införandelag.  

 

1.4 Lagen om införande av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare, lagen om avbytarservice 

för pälsdjursuppfödare och lagen om vikariehjälp för renskötare 

1 kap.  Allmänna bestämmelser 
 
1 §. Ikraftträdandet av lagstiftningen om avbytarservice. Genom den föreslagna införandelagen träder lagen 

om avbytarservice för lantbruksföretagare, lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare och lagen om 

vikariehjälp för renskötare i kraft. Eftersom lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare förutsätter att 

kommissionen beslutar att stödsystemet är godtagbart föreslås det att införandelagen, och därigenom också 

lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare, träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom 

förordning av statsrådet. Lagstiftningen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare och renskötare föreslås på 

motsvarande sätt träda i kraft samtidigt. Målet är att lagarna ska träda i kraft 1.1.2019. 

2 §. Författningar som upphävs. Genom den föreslagna lagen upphävs de nuvarande lagarna om 

avbytarservice för lantbruksföretagare, avbytarservice för pälsdjursuppfödare och vikariehjälp för renskötare.  

3 §. Tillämpningsområde och förhållande till annan lagstiftning.  



 

2 kap.  Bestämmelser om uppgifter och behörighet 

4 §. Uppdragsavtalens upphörande. Enligt gällande bestämmelser sköts verkställigheten av avbytarservicen 

för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare genom uppdragsavtal mellan LPA och kommunerna. Enligt 

uppdragsavtalen ska avtalet sägas upp skriftligen och avtalet kan sägas upp att upphöra vid utgången av det 

följande kalenderåret. Om uppdragsavtalen sägs upp så att de upphör vid utgången av 2018 bör de vara 

uppsagda redan på 2017 års sida. Det är därmed befogat att uppdragsavtalens upphörande sköts med stöd av 

lag.  

5 §. Övergångsbestämmelser som gäller anhängiga ärenden. De lokala enheterna ska sköta avbytarservicen 

till fullo fram till 31.12.2018, vilket betyder bl.a. att de med stöd av lagen om avbytarservice för 

lantbruksföretagare beviljar avbytarservice för 2018. Inom den lokala enheten kan det på 2018 års sida finnas 

t.ex. anhängiga ansökningar om vikariehjälp som gäller årsskiftet 2018–2019. Den lokala enheten kan inte 

bevilja avbytarservice som lämnas 2019, eftersom den föreslagna lagen om avbytarservice för 

lantbruksföretagare ska tillämpas då och landskapet med stöd av den lagen är behörigt att meddela beslut.   

I och med lagens ikraftträdande kommer landskapen att vara behöriga att behandla avbytarserviceärenden 

oberoende av om själva avbytarservicen har lämnats före eller 1.1.2019.  

På avbytarservice som lämnats före 1.1.2019 bör de bestämmelser som gällde vid tidpunkten för 

avbytarservicen tillämpas, dock så att ersättning fr.o.m. 1.1.2019 ska sökas hos det behöriga landskapet, som 

också fattar beslut om den. 

Den lokala enheten ska i sin redovisning för 2019 ange alla oreglerade kundavgiftsfordringar, och dessa 

ersätts den lokala enheten i form av driftsutgifter. Landskapet ska fortsätta indrivningen, och om denna är 

framgångsrik får landskapet på så sätt intäkter.  

6 §. Övergångsbestämmelser som gäller omprövningsförfarande och ändringssökande. De bestämmelser om 

omprövningsförfarande och ändringssökande som gällde 31.12.2018 ska enligt förslaget tillämpas på 

förvaltningsbeslut som meddelats före 1.1.2019. Bestämmelserna om t.ex. omprövningsmyndighet i den nya 

lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare avses bli tillämpade när ändringssökandet gäller ett 

förvaltningsbeslut som har fattats under de nya bestämmelsernas giltighetstid. Då kan till ett beslut som 

meddelas alltid bifogas sådana anvisningar om hur man begär omprövning eller en sådan besvärsanvisning 

som överensstämmer med de gällande bestämmelserna. Därmed har den som saken gäller kännedom om de 

rättsmedel som står till hans eller hennes förfogande. 

7 §. Övergångsbestämmelser som gäller ersättande av kostnader och återbetalning. Enligt paragrafen ska 

bl.a. 35–37, 39, 40, 40 a, 41, 44, 46, 47 och 47 a § i den nuvarande lagen om avbytarservice för 

lantbruksföretagare samt 19 och 20 § i förordningen om avbytarservice för lantbruksföretagare tillämpas. 



Vidare föreslås det att den lokala enhet som 31.12.2018 skulle ha varit behörig i ärendet ska vara behörig år 

2019 att sammanställa redovisningen för 2018 enligt 39 § i den gällande lagen om avbytarservice för 

lantbruksföretagare och att ta emot respektive återbetala den i 40 § avsedda slutposten. 

 

3 kap.  Bestämmelser som gäller personalen 

8 §. Ställningen för den personal som överförs från kommunerna. I paragrafen föreslås bestämmelser om 

personalens ställning i förändringssituationer som gäller avbytarservicen och anknyter till 

landskapsreformen. Principerna i den föreslagna 8 § motsvarar principerna i 8 § i lagen om införande av 

lagstiftningen om genomförande av landskapsreformen och lagstiftningen om omorganisering av statens 

tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter. Den nämnda bestämmelsen åter motsvarar till sina principer 14 § 

i lagen om införande av landskapslagen, lagen om ordnande av social- och hälsovård och lagen om ordnande 

av räddningsväsendet. 

I situationer där personalen byter arbetsgivare tillämpas i tjänstemanna- och arbetsrätten den s.k. principen 

om överlåtelse av rörelse. Med överlåtelse av rörelse avses enligt 25 § i lagen om kommunala 

tjänsteinnehavare (304/2003, nedan lagen om tjänsteinnehavare) överlåtelse av en funktionell del i en 

kommun eller samkommun till en annan arbetsgivare, om den del som överlåts efter överlåtelsen förblir 

oförändrad eller likartad. Enligt 1 kap. 10 § i arbetsavtalslagen (55/2001) avses med överlåtelse av 

arbetsgivarens rörelse en överlåtelse av ett företag, en rörelse, en sammanslutning eller en stiftelse eller en 

funktionell del därav till en annan arbetsgivare, om den rörelse som överlåts och som bedrivits som huvud- 

eller sidoverksamhet eller den överlåtna delen efter överlåtelsen förblir oförändrad eller likartad. Vid 

överlåtelsen av rörelse övergår de rättigheter och skyldigheter som arbetsgivaren har med anledning av de 

arbetsavtals- och tjänsteförhållanden som gäller vid tiden för överlåtelsen på den nya arbetsgivaren. 

I 1 mom. föreskrivs att vid överföring av uppgifter som gäller avbytarservice från den lokala enheten till ett 

landskap eller till landskapens nationella servicecenter ska principen om överlåtelse av rörelse tillämpas på 

överföringen av uppgifterna och den personal som sköter dem. Detta innebär att överföringen av personalen 

ska betraktas som en direkt överlåtelse av rörelse. Bestämmelserna om överlåtelse av rörelse i lagen om 

tjänsteinnehavare och arbetsavtalslagen ska därmed tillämpas på alla förändringar som genomförs i samband 

med landskapsreformen och som innebär byte av arbetsgivare, oavsett om förändringarna uppfyller de 

kännetecken som anges för överlåtelse av rörelse i lagen om tjänsteinnehavare och arbetsavtalslagen. 

Enligt principen för överlåtelse av rörelse överförs både uppgifterna och den personal som sköter dem till 

den nya organisationen. I landskapsreformen övergår personalen till det landskap eller det nationella 

servicecenter för landskapen till vilket respektive persons arbetsuppgifter har överförts.  



De till avbytarservicen anknytande uppgifter som avses i 6 § 1 mom. 23 punkten i landskapslagen överförs 

genom den i landskapsreformen föreslagna lagstiftningen från kommunerna som fungerar som lokala enheter 

till landskapens organiseringsansvar. En person som sköter sådana uppgifter i en kommun övergår enligt 

principen för överlåtelse av rörelse till det landskap eller det nationella servicecenter för landskapen till 

vilket personens arbetsuppgifter överförs i och med landskapsreformen. 

Vid överlåtelsen av rörelse är förvärvaren skyldig att iaktta det tjänste- och arbetskollektiv-avtal som den 

tidigare arbetsgivaren iakttagit så länge det är i kraft, även om förvärvaren inte är medlem i 

arbetsgivarförbundet i fråga i enlighet med 5 § i lagen om kollektivavtal (436/1946) och 25 § i lagen om 

tjänsteinnehavare. Efter att avtalet löpt ut ska det tjänste- eller arbetskollektivavtal som förvärvaren är 

skyldig att iaktta börja tillämpas. Denna princip gäller också lokala tjänste- och arbetskollektivavtal. Om ett 

lokalt tjänste- eller arbetskollektivavtal gäller tills vidare är det bindande för förvärvaren, om inte överlåtaren 

eller förvärvaren har sagt upp avtalet. 

De anställda övergår direkt med stöd av denna lag i landskapens eller landskapens nationella servicecenters 

tjänst som s.k. gamla anställda enligt principerna för överlåtelse av rörelse i lagen om kommunala 

tjänsteinnehavare och arbetsavtalslagen, och de bevarar de rättigheter och skyldigheter i anslutning till 

tjänste- eller arbetsavtalsförhållandet som gäller vid tidpunkten för överföringen.  

De rättigheter och skyldigheter som arbetsgivaren har med anledning av de tjänste- eller 

arbetsavtalsförhållanden som gäller vid tiden för överlåtelsen, samt de förmåner som är förknippade med 

dessa, övergår efter överlåtelsen på den nya arbetsgivaren. Enligt 25 § i lagen om tjänsteinnehavare och 1 

kap. 10 § i arbetsavtalslagen ansvarar överlåtaren och förvärvaren solidariskt för en lönefordran eller fordran 

av annat slag som härrör från tjänsteförhållandet respektive anställningsförhållandet, om den har förfallit till 

betalning före överlåtelsen. Förvärvaren har inte rätt att säga upp ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande 

enbart på grund av överlåtelse av rörelse. Enligt 39 § i lagen om tjänsteinnehavare och 7 kap. 5 § i 

arbetsavtalslagen får tjänsteinnehavare och arbetstagare i samband med en överlåtelse av rörelse utan 

iakttagande av uppsägningstiden säga upp anställningsförhållandet att upphöra på dagen för överlåtelsen 

eller senare, dock senast en månad efter att ha blivit underrättad om överlåtelsen. 

Principen om överlåtelse av rörelse tillämpas oberoende av i vilken ordning landskapens organisationer 

inrättas. Personalen kan således enligt principen om överlåtelse av rörelse övergå från en kommun direkt till 

ett landskap eller till en sammanslutning som hör till landskapskoncernen eller där landskapen har 

bestämmande inflytande. Om en sammanslutning som hör till landskapskoncernen eller där landskapen har 

bestämmande inflytande bildas först efter att landskapen redan har inlett sin verksamhet övergår personalen 

först till landskapet och därifrån till sammanslutningen i fråga. 

Enligt det föreslagna 2 mom. ska som överlåtelse av rörelse betraktas överföring av stöduppgifter som 

anknyter till de uppgifter som avses i 1 mom. och den personal som sköter dessa till landskapen eller 



landskapens nationella servicecenter, förutsatt att minst hälften av de faktiska arbetsuppgifterna för 

personalen i fråga är stöduppgifter som anknyter till de nämnda uppgifterna.   

Enligt 25 § i lagen om tjänsteinnehavare och 1 kap. 10 § i arbetsavtalslagen är överlåtaren gentemot 

förvärvaren ansvarig för en fordran som förfallit till betalning före överlåtelsen, om inte något annat har 

avtalats. I landskapsreformen har det beslutats att kommunerna inte separat ska betala till landskapen den 

semesterlöneskuld som förfallit till betalning vid årsskiftet 2018–2019. Landskapen ansvarar för 

semesterlönen, och den ingår i den finansiering som överförs till landskapen. Det föreslås att en bestämmelse 

om detta tas in i 3 mom.    

I 4 mom. föreskrivs om en övergångsperiod, under vilken även en vidare överföring av uppgifter och 

personal till en sammanslutning som hör till landskapskoncernen eller där landskapen har bestämmande 

inflytande ska betraktas som överlåtelse av rörelse. Landskapskoncernen definieras i 4 § 1 mom. i 

landskapslagen. Landskapet och dess dottersammanslutningar bildar en landskapskoncern. Landskapets 

dottersammanslutning är en sammanslutning där landskapet har bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § i 

bokföringslagen (1336/1997). Det som föreskrivs om landskapets dottersammanslutningar tillämpas även på 

stiftelser som landskapet har bestämmande inflytande över. Sammanslutningar där landskapen har 

bestämmande inflytande är landskapens nationella servicecenter och andra sammanslutningar där landskapen 

tillsammans har sådant bestämmande inflytande som avses i 1 kap. 5 § i bokföringslagen.  

Landskapen kan på så sätt ordna bolagiseringen av tjänsterna före 31.12.2020, och personalen överförs då 

även när det gäller vidare överlåtelse enligt principen för överlåtelse av rörelse. Då är det möjligt att först 

genomföra en överföring till ett landskap och därefter till ett bolag, och bägge överföringarna betraktas som 

överlåtelse av rörelse. Bestämmelsen tryggar personalens ställning och i praktiken en övergångsperiod för 

bolagiseringen. Bolagiseringen kan därmed genomföras kontrollerat och under ledning av ett 

landskapsfullmäktige som utsetts genom val. I 43 § i lagen om införande av landskapslagen föreskrivs det 

om övergångsperioden för bolagisering. 

9 §. Ställningen för den personal som överförs från Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 

 

4 kap.  Egendomsarrangemang 

10 §. Egendomsarrangemangens syfte. I paragrafen föreskrivs om det syftet med egendomsarrangemangen 

och om de principer som ska iakttas vid arrangemangen. Enligt det föreslagna 10 § 1 mom. motsvarar syftet 

den målsättning som nämns i 11 § i lagen om införande av lagstiftningen om genomförande av 

landskapsreformen och lagstiftningen om omorganisering av statens tillstånds-, styrnings- och 

tillsynsuppgifter. Den nämnda bestämmelsen åter motsvarar 17 § i lagen om införande av landskapslagen, 

lagen om ordnande av social- och hälsovård och lagen om ordnande av räddningsväsendet. 



Syftet med egendomsarrangemangen är att på ett totalekonomiskt effektivt sätt säkerställa att landskapen har 

tillgång till den egendom som behövs för att de ska kunna sköta de uppgifter som hör till deras 

organiseringsansvar. Egendomen ska i regel följa verksamheten, och arrangemangen får inte leda till en 

situation där skatteuttaget riskerar att öka för skattebetalaren. Utgångsläget är att kommunerna ska behandlas 

jämlikt och att egendomsarrangemangen inte får äventyra kommunernas möjligheter att ansvara för 

ordnandet och finansieringen av de tjänster som kvarstår hos dem i enlighet med finansieringsprincipen. I 

fråga om egendomsarrangemangen i anslutning till de avbytarserviceuppgifter som överförs från 

kommunerna till landskapen iakttas samma principer som det i lagen om införande av landskapslagen, lagen 

om ordnande av social- och hälsovård och lagen om ordnande av räddningsväsendet anges att ska iakttas i 

primärvården, den specialiserade sjukvården, socialväsendet och räddningsväsendet, vilka ordnas av 

kommunen. 

Kostnaderna för den lokala förvaltningen specificeras inte i lagen, men enligt motiveringarna i den 

regeringsproposition som ledde till att den gällande lagen stiftades (RP 190/1996) avses med kostnader för 

den lokala förvaltningen t.ex. kostnadsposter för anskaffning av kontorsförnödenheter, inventarier och 

apparater och övriga anläggningstillgångar.  

11 §. Egendomsarrangemang. I 1 mom. 1 punkten föreskrivs det om överföring till landskapet av lokaler 

som den kommunala avbytarservicefunktionen använder. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar 12 § i 

lagen om införande av lagstiftningen om genomförande av landskapsreformen och lagstiftningen om 

omorganisering av statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter. Den nämnda bestämmelsen åter 

motsvarar till sina principer 20 § i lagen om införande av landskapslagen, lagen om ordnande av social- och 

hälsovård och lagen om ordnande av räddningsväsendet.  

I 1 mom. 2 punkten föreskrivs det om överföring till landskapet av lös egendom som den kommunala 

avbytarservicefunktionen använder. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar 13 § i lagen om införande av 

lagstiftningen om genomförande av landskapsreformen och lagstiftningen om omorganisering av statens 

tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter. Den nämnda bestämmelsen åter motsvarar till sina principer 21 § 

i lagen om införande av landskapslagen, lagen om ordnande av social- och hälsovård och lagen om ordnande 

av räddningsväsendet.  

Särskilt när denna bestämmelse om överföring av egendom tillämpas gäller det att beakta den omständighet 

som föreslås i 10 § 2 mom. och gäller egendomsarrangemangens syfte, nämligen att den kommun som 

fungerar som lokal enhet har allokerat statens ersättning till viss egendom som överförs, t.ex. 

arbetsutrustning som skaffats med tanke på lantbruksavbytarna (stövlar, overaller, personlig 

skyddsutrustning, förstahjälpsförnödenheter osv.) och telefoner med stöd av 35 § i den gällande lagen om 

avbytarservice för lantbruksföretagare. Dessutom har den kommun som fungerar som lokal enhet fått en 

kalkylmässig ersättning för kostnader för den lokala förvaltningen med stöd av 32 § i den gällande lagen om 



avbytarservice för lantbruksföretagare. På motsvarande sätt har den lokala enheten fått ersättningar med stöd 

av 24 och 25 § i den gällande lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare. 

I 1 mom. föreskrivs det om överföring till landskapet av avtal som hänför sig till ordnandet av kommunal 

avbytarservice.  Den föreslagna bestämmelsen motsvarar 14 § 1–2 mom. i lagen om införande av 

lagstiftningen om genomförande av landskapsreformen och lagstiftningen om omorganisering av statens 

tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter. Den nämnda bestämmelsen åter motsvarar till sina principer 22 § 

i lagen om införande av landskapslagen, lagen om ordnande av social- och hälsovård och lagen om ordnande 

av räddningsväsendet.  

Enligt bestämmelsen ska den kommun som fungerar som lokal enhet överföra till landskapet fr.o.m. 1.1.2019 

avtal som hänför sig till ordnandet av avbytarservice. Landskapet åtar sig ansvaret för t.ex. avtal om 

anskaffning av material (bl.a. skyddsplagg för avbytare) samt leasingavtal för maskiner, utrustning och bilar 

eller andra motsvarande avtal om nyttjanderätt. I de avtal som överförs inräknas alltså bl.a. de avtal om 

produktion av avbytarservice som kommunerna har ingått. 

Kommunen överför till landskapet sådana hyresavtal som gäller lokaler för avbytarservice där kommunen 

själv är hyresgäst, oberoende av vem som är hyresvärd. Exempelvis kan en kommuns dottersammanslutning 

fortfarande vara hyresvärd. Till landskapet övergår alla sådana avtal som gäller besittning av lokaler där det i 

realiteten är fråga om avtal om hyresrätt eller annan nyttjanderätt till en lokal och där kommunen själv inte 

äger den lokal som den besitter med stöd av avtalet. 

 

Landskapet åtar sig ansvaret framför allt för olika avtal om köp av tjänster och anskaffning av material samt 

leasingavtal för t.ex. maskiner, utrustning och bilar eller andra motsvarande avtal om nyttjanderätt. I de avtal 

som överförs inräknas alltså bl.a. de avtal om produktion av social- och hälsovårdstjänster som kommunerna 

har ingått.  

 

Överföringen av avtal och ansvarsförbindelser omfattar emellertid inte uppdragsavtal enligt 4 § i denna lag.  

 

5 kap.  Särskilda bestämmelser 

12 §. Lomitusnetti 

13 §. Tillämpning av bestämmelserna om den temporära förvaltningen. 

14 §. Vikariehjälp på grund av arbetsoförmåga. I det maximiantal på 1 095 dagar som anges i 10 § 1 mom. i 

lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare inräknas också de vikariehjälpsdagar som den som får 

avbytarservice har fått med stöd av 7 § i den gällande lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare det år 

som föregår året för ikraftträdandet av denna lag.  



15 §. Tillämpning av bestämmelserna om kommuner på kommuner, kommunala affärsverk eller 

samkommuner. Vad som i denna lag föreskrivs om kommuner tillämpas också på samkommuner och 

kommunala affärsverk. 

16 §. Ansökningstid som landskapet bestämmer.  

17 §. Ikraftträdande. Enligt vad som konstateras i 1 § träder lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare, 

lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare och lagen om vikariehjälp för renskötare i kraft genom den 

föreslagna införandelagen. Eftersom lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare förutsätter att 

kommissionen beslutar att stödsystemet är godtagbart föreslås det att införandelagen, och därigenom också 

lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare, träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom 

förordning av statsrådet. För att alla lagar som gäller avbytarservice ska träda i kraft samtidigt föreslås det att 

samtliga träder i kraft genom denna införandelag och genom förordning av statsrådet. Målet är att lagarna 

ska träda i kraft 1.1.2019. 

 

1.5 Lagen om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare 

114 a §. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts sakkunnigtjänster. I paragrafen föreskrivs det om 

sakkunnigtjänster som hänför sig till avbytarservice och som LPA kan producera. Paragrafen är ny. Med 

sakkunnigtjänst avses en service som LPA tillhandahåller något landskap, det nationella servicecenter som 

avses i landskapslagen, Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet och social- och hälsovårdsministeriet. 

Bestämmelser om ersättningen för de kostnader som uppkommer för LPA utfärdas separat. 

Det föreslås ännu inte att 114 § 1 mom. 9 punkten i lagen om pension för lantbruksföretagare, där det 

föreskrivs om LPA:s uppgifter vid verkställigheten av de lagar som i denna lag föreslås bli upphävda, ska 

slopas. Orsaken är att LPA även efter 1.1.2019 kommer att ha uppgifter som hänför sig till verkställigheten 

av lagarna. Exempel på sådana uppgifter är att kontrollera det slutliga beloppet av statens ersättning till de 

kommuner som fungerar som lokala enheter och att betala det. 

 

1.6 Lagen om ändring av 5 § i lagen om domstolsavgifter 

För närvarande tas domstolsavgift enligt 5 § 1 mom. 6 punkten i lagen om domstolsavgifter inte ut i ärenden 

enligt lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996). Det föreslås att också den föreslagna 

lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare nämns i punkten.  

 

1.7 Lagen om ändring av 19 c § i lagen om Keva 



 
I regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap  

och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lämnande av underrättelse enligt artikel 

12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse (RP 15/2017) föreslås bl.a. 19 c § bli fogad till lagen 

om Keva. I paragrafen föreskrivs om utjämningsavgift. 

 

Enligt 2 mom. ska utjämningsavgiften fördelas mellan landskapen och kommunerna i förhållande till 

landskapens och kommunernas andel av lönesumman för den personal som är arbetspensionsförsäkrad hos 

Keva. Som lönesumma används enligt förslaget den slutliga lönesumman för 2017. Fördelningen utifrån 

lönesumman återspeglar beloppet av det pensionsansvar som uppkommer, eftersom också personalens 

pensionsskydd bestäms utifrån lönesumman. Som landskapens arbetsinkomster räknas enligt förslaget 

arbetsinkomsterna för den personal som övergår till landskapen enligt lagen om införande av landskapslagen. 

Vidare  

inräknas de hos Keva arbetspensionsförsäkrade arbetsinkomsterna för anställda i de bolag som producerar 

social- och hälsovårdstjänster där aktieinnehavet övergår från en kommun eller samkommun till ett landskap 

i samband med inrättandet av landskapen. Som kommunernas arbetsinkomster räknas enligt förslaget sådana 

arbetsinkomster för personal som blir kvar hos kommunerna, samkommunerna och bolagen vilka omfattas 

av arbetspensionsförsäkring i  

Keva. 

 

Också i den nu föreslagna lagen om införande av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare, lagen om 

avbytarservice för pälsdjursuppfödare och lagen om vikariehjälp för renskötare ( /  ) föreslås det att personal 

överförs från kommunerna till landskapen. Även arbetsinkomsterna för den personal som överförs med stöd 

av nämnda införandelag inräknas  enligt förslaget i landskapens arbetsinkomster på motsvarande sätt som 

arbetsinkomsterna för den personal som överförs med stöd av den införandelag som gäller landskapslagen. 

  

2  Närmare bestämmelser och föreskr if ter  

Eftersom lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare utgör statligt stöd behöver den först godkännas av 

kommissionen innan den kan sättas i kraft. Det är nödvändigt att kommissionen godkänner att systemet är 

förenligt med riktlinjerna för statligt stöd.  

 

3  Ikraftträdande  

Lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare, lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare och lagen 

om vikariehjälp för renskötare föreslås träda i kraft genom en särskild införandelag.  

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag:  



Lagförslag 

 

 

 

1. 

Lag 

om avbytarservice för lantbruksföretagare 

 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

1 §  

Lagens syfte 

Syftet med avbytarservicen för lantbruksföretagare är att stödja lantbruksföretagares möjligheter att utöva 

sin rätt till social trygghet samt lantbruksföretagares arbetsmotivation och möjligheter till ett längre arbetsliv. 

Denna lag tillämpas inte i landskapet Åland. 

 

2 §  

Avbytarservice  

Denna lag innehåller bestämmelser om avbytarservice för lantbruksföretagare, vilken omfattar 

avbytartjänst under semester, vikariehjälp, extraledighet och avgiftsbelagd avbytarhjälp. 

Lantbruksföretagarna i ett lantbruksföretag kan 

1) välja avbytarservice som landskapet tillhandahåller, varvid landskapet anvisar en avbytare, eller   

2) skaffa avbytarservicen själva, varvid landskapet betalar ersättning till en serviceproducent för kostnader 

som uppstår på grund av avbytarservicen.  

 

3 §  

Lantbruksföretag 



I denna lag avses med lantbruksföretag husdjursproduktion som bedrivs på en självständig ekonomisk 

enhet i Finland. Dessutom förutsätts det att  

a) lantbruksföretagets husdjursproduktion omfattar minst sex husdjursenheter, utom under 

produktionsuppehåll,  

b) lantbruksföretaget är ett sådant mikroföretag eller litet eller medelstort företag som avses i 

kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och 

skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 

107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, nedan gruppundantagsförordningen för 

jordbrukssektorn,  

c) lantbruksföretaget inte är ett sådant företag i svårigheter som avses i gruppundantagsförordningen för 

jordbrukssektorn,  

d) lantbruksföretaget inte är föremål för ett återbetalningskrav till följd av ett kommissionsbeslut om att ett 

stöd är olagligt och oförenligt med den inre marknaden eller, om lantbruksföretaget varit föremål för ett 

återbetalningskrav, att fordran har betalats. 

Alla förutsättningar i 1 mom. ska uppfyllas också vid tidpunkten för avbytarservicen.  

 

 

4 §  

Lantbruksföretagare 

Som lantbruksföretagare betraktas i denna lag en fysisk person som bedriver husdjursproduktion i ett 

lantbruksföretag som sin näringsverksamhet samt maken.  

Som lantbruksföretagare betraktas i denna lag även verkställande direktören för eller en styrelsemedlem i 

ett lantbruksföretag som bedriver husdjursproduktion i form av aktiebolag, om han eller hon ensam innehar 

mer än 20 procent av aktiebolagets aktiekapital eller av det röstetal som aktierna medför i bolaget. Om 

husdjursproduktionen i lantbruksföretaget bedrivs i ett öppet bolag eller en annan sammanslutning, betraktas 

som lantbruksföretagare en fysisk person som är bolagsman i det öppna bolaget eller en sådan delägare eller 

bolagsman i en annan sammanslutning som är personligen ansvarig för sammanslutningens förpliktelser och 

åtaganden.  

Utöver vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. förutsätts det att 

1) längden på en i 19 § avsedd vikariehjälpsdag för en lantbruksföretagare är minst tre timmar,  

2) lantbruksföretagaren inte, bortsett från det undantag som föreskrivs i 10 och 17 §, får lagstadgad i 

Finland beviljad pension som har beviljats tills vidare eller för viss tid på grund av att arbetsförmågan är 

nedsatt med minst 60 procent eller motsvarande ersättning, lagstadgad ålderspension eller arbetslivspension i 

enlighet med någon av de lagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006).  

Alla förutsättningar i 1–3 mom. ska uppfyllas också vid tidpunkten för avbytarservicen. 

 



5 §  

Definitioner 

I denna lag avses med 

1) husdjur nötkreatur, svin, getter, får, hästar som används för hästuppfödning och djur som är fjäderfä, 

beträffande vilka produktionen (husdjursproduktionen) beskattas enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk 

(543/1967) eller lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) och som ägs eller 

innehas av lantbruksföretagaren eller, i en situation enligt 4 § 2 mom., av lantbruksföretaget.  

2) make äkta make och en person som lever i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden, 

3) riktlinjerna för statligt stöd Europeiska unionens riktlinjer 2014/C 204/01 för statligt stöd inom 

jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden 2014–2020,  

4) husdjursenhet enheter som bestämts för respektive djurart på ett sådant sätt att de nödvändiga arbeten 

som ingår i skötseln av husdjuren motsvarar varandra vad arbetsmängden beträffar,  

5) nödvändiga arbeten som ingår i skötseln av husdjuren sådana arbeten som ingår i skötseln av djuren och 

som det är nödvändigt att utföra dagligen eller varje vecka. I de nödvändiga arbeten som ingår i skötseln av 

husdjuren inräknas inte arbeten som motsvarar övervakningsbesök eller beredskap enligt 21 §,  

6) produktionsuppehåll sedvanliga uppehåll i produktionen som hör till produktionsinriktningen för svin 

och sådana husdjur som är fjäderfä,  

7) häst som används för hästuppfödning en häst som året före det år då avbytarservice lämnas använts som 

avelssto eller avelshingst samt föl som ett ovannämnt avelssto har fött under de två åren före det år då 

avbytarservice lämnas, 

8) marknadsmässigt pris ett marknadsmässigt pris som avses i 114 § i landskapslagen (  /20  ) eller, om det 

inte är fråga om en situation enligt 113 § i landskapslagen, de faktiska kostnaderna för tjänster som 

landskapet köper.  

Närmare bestämmelser om hur husdjursenheterna bestäms utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom 

förordning av statsrådet får dessutom utfärdas närmare bestämmelser om de uppgifter som kan godkännas 

utgöra arbeten som ingår i skötseln av husdjuren i lantbruksföretaget och nödvändiga arbeten som ingår i 

skötseln av husdjuren.  

 

 

 

2 kap. 

Avbytarservice 

6 §  

Semester 



Avbytarservice på grund av semester beviljas ett lantbruksföretag där det finns åtminstone en 

lantbruksföretagare.  

Om lantbruksföretaget anlitar avbytarservice som landskapet tillhandahåller omfattar rätten till semester 31 

kalenderdagar per kalenderår.  

Ett lantbruksföretag som skaffar avbytarservice självt har rätt att under ett kalenderår ta ut så många 

semestertimmar som är resultatet av att den enligt 18 § bestämda totala arbetstiden i lantbruksföretaget 

multipliceras med 31.  

 

7 §  

Extraledighet 

Landskapet kan bevilja lantbruksföretagare som anlitar av landskapet tillhandahållen avbytarservice högst 

200 timmar extraledighet per kalenderår.  

Lantbruksföretagare som själva skaffar avbytarservice har rätt till 200 timmar extraledighet per kalenderår.  

 

8 §  

Avgiftsbelagd avbytarhjälp 

Landskapet kan bevilja lantbruksföretagare avgiftsbelagd avbytarhjälp.  

 

 

9 §  

Vikariehjälp 

En lantbruksföretagare har rätt att få vikariehjälp, om han eller hon av en i 10–17 § avsedd tillfällig orsak 

inte har möjlighet att sköta sitt arbete som avses i 20 § 2 mom.  

 

10 §  

Vikariehjälp på grund av arbetsoförmåga 

En till vikariehjälp berättigad lantbruksföretagare har rätt att få vikariehjälp för högst 1 095 dagar på grund 

av arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall. När den maximala vikariehjälpen har använts, kan 

vikariehjälpen börja om först ett år efter den senaste vikariehjälp som har beviljats på grund av 

arbetsoförmåga. 

Arbetsoförmågan ska visas med intyg av en läkare, sjukskötare eller hälsovårdare till den del antalet 

vikariehjälpsdagar per kalenderår överskrider sju dagar.   



Till den del antalet vikariehjälpsdagar under ett kalenderår överstiger 20 dagar ska arbetsoförmågan 

dessutom visas genom lagstadgad ersättning för inkomstbortfall som beviljats i Finland för viss tid. 

Vikariehjälp på grund av rehabiliteringsstöd enligt någon av de lagar som nämns i 3 § i lagen om pension för 

arbetstagare kan fås bara om högst tre år har gått sedan pensionsfallet. På motsvarande sätt kan vikariehjälp 

på grund av ersättning från lagstadgad olycksfallsförsäkring och trafikförsäkring fås i högst tre år från den 

dag då skadan eller trafikskadan inträffade.  

Under den tid då en ersättningsansökan enligt 3 mom. är anhängig har en lantbruksföretagare rätt att få 

vikariehjälp till ett marknadsmässigt pris. Motsvarande rätt till vikariehjälp gäller också under den tid då 

ändringssökande som gäller ersättning för inkomstbortfall är anhängigt. Avgiften ändras så att den 

överensstämmer med 38 § från den dag då lantbruksföretagaren börjar få ersättning för inkomstbortfall enligt 

3 mom. Ersättning för avbytarservice som skaffas själv är dock möjlig att få först från den dag då ersättning 

för inkomstbortfall enligt 3 mom. börjar fås. 

En lantbruksföretagare har rätt att få vikariehjälp med anledning av ersättning för inkomstbortfall enligt 3 

mom. och rätt att få vikariehjälp med stöd av 4 mom. även om han eller hon får en för viss tid beviljad 

förmån som avses i 4 § 3 mom. 

 

  

11 §  

Vikariehjälp på grund av rehabilitering och verksamhet för bevarande av arbetsförmågan 

En till vikariehjälp berättigad lantbruksföretagare har rätt att få vikariehjälp 

1) på grund av medicinsk rehabilitering, för högst den tid som rehabiliteringen enligt läkarordination eller 

lag och tillhörande nödvändiga resor varar, 

2) för att kunna delta i av företagshälsovården planerad verksamhet enligt lagen om företagshälsovård 

(1383/2001) och god företagshälsovårdspraxis som avser att bevara arbetsförmågan, för högst den tid som 

den handledda verksamheten och nödvändiga resor varar. 

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. bestäms lantbruksföretagarens rätt till vikariehjälp enligt 10 § under den 

tid han eller hon är arbetsoförmögen. 

 

 

12 §  

Vikariehjälp på grund av vård av sjukt barn 

En till vikariehjälp berättigad lantbruksföretagare har rätt att få vikariehjälp 

1) för att vårda eller ordna vård för ett barn under 10 år som stadigvarande bor i lantbruksföretagarens 

hushåll och som plötsligt insjuknat, för högst sju dagar per sjukdomsperiod, 



2) för deltagande i vård eller rehabilitering av ett sjukt eller handikappat barn, för högst den tid 

lantbruksföretagaren betalas specialvårdspenning enligt sjukförsäkringslagen. 

Rätt till vikariehjälp på den grund som avses i 1 mom. 1 punkten har också en förälder som är verksam 

som till vikariehjälp berättigad lantbruksföretagare och som inte bor i samma hushåll som barnet. 

Vikariehjälp med stöd av 1 mom. 1 punkten beviljas endast en till vikariehjälp berättigad person åt gången.  

 

13 §  

Vikariehjälp på grund av graviditet, förlossning och vård av barn och adoptivbarn  

 

En till vikariehjälp berättigad lantbruksföretagare har rätt att få vikariehjälp 

1) på grund av graviditet och förlossning och för att vårda barn, för högst den tid lantbruksföretagaren 

betalas särskild moderskaps-, moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen, 

2) för att vårda adoptivbarn, för högst den tid som lantbruksföretagaren får föräldra- eller 

faderskapspenning för adoptivföräldrar enligt sjukförsäkringslagen.  

 

 

14 §  

Vikariehjälp på grund av vård av barn under tre år 

En till vikariehjälp berättigad lantbruksföretagare har rätt att få vikariehjälp på grund av vård i hemmet av 

barn under tre år efter föräldrapenningsperioden enligt sjukförsäkringslagen, för högst 100 dagar om året per 

barn och dess båda föräldrar. Detta förutsätter att det betalas stöd för hemvård av barnet enligt lagen om stöd 

för hemvård och privat vård av barn (1128/1996). Den maximala vikariehjälpen kan fördelas mellan 

föräldrarna enligt deras önskemål. 

 

 

15 §  

Vikariehjälp på grund av anhörigs död 

En till vikariehjälp berättigad lantbruksföretagare har rätt att få vikariehjälp på grund av anhörigs död och 

begravning, för en dag. 

 

 

16 §  

Vikariehjälp på grund av värnplikt 



En till vikariehjälp berättigad lantbruksföretagare har rätt att få vikariehjälp för fullgörande av 

beväringstjänst eller repetitionsövning enligt värnpliktslagen (1438/2007) eller för fullgörande av civiltjänst 

eller kompletterande tjänstgöring enligt civiltjänstlagen (1446/2007), för högst den tid som tjänstgöringen 

varar. 

 

 

17 §  

Vikariehjälp på grund av organisering av företagsverksamheten 

Trots vad som föreskrivs i 4 § 3 mom. 2 punkten och 9 § har en lantbruksföretagare rätt till vikariehjälp på 

grund av arrangemang som krävs för fortsatt husdjursproduktion i lantbruksföretaget eller för avslutande av 

husdjursproduktionen, om han eller hon har haft rätt till vikariehjälp på grund av arbetsoförmåga och därefter 

har beviljats en i 4 § 3 mom. 2 punkten avsedd förmån för annat än en viss tid.  

En lantbruksföretagares dödsbo har rätt till vikariehjälp på grund av arrangemang som krävs för fortsatt 

husdjursproduktion i lantbruksföretaget eller för avslutande av husdjursproduktionen.  

Vikariehjälp beviljas för högst 60 dagar under de sex månader som följer på delfåendet av beslutet om en 

förmån enligt 1 mom. eller som följer på dagen för dödsfallet.  

 

 

18 §  

Semesterdagens längd 

Längden på en semesterdag är den totala arbetstiden i lantbruksföretaget.  

Den totala arbetstiden i ett lantbruksföretag bestäms enligt antalet hela husdjursenheter så att var och en av 

de 14 första hela husdjursenheterna ger upphov till 30 minuter total arbetstid i lantbruksföretaget, var och en 

av de 46 följande hela husdjursenheterna ger upphov till 8 minuter total arbetstid och var och en av de därpå 

följande hela husdjursenheterna ger upphov till 2,5 minuter total arbetstid. Den totala arbetstid i 

lantbruksföretaget som anges i semesteransökan kan vara mindre än den totala arbetstid som bestämts på 

detta sätt.  

Den totala arbetstiden i ett lantbruksföretag kan dock vara högst 18 timmar. 

Den totala arbetstiden i ett lantbruksföretag bestäms enligt antalet husdjursenheter vid den tidpunkt då 

semester söks eller, om semester inte har sökts, enligt antalet husdjursenheter vid den tidpunkt då 

vikariehjälp söks. Om ett produktionsuppehåll pågår vid ansökningstidpunkten, bestäms den totala 

arbetstiden i lantbruksföretaget utifrån antalet husdjursenheter strax före produktionsuppehållet.  

Efter att den totala arbetstiden i ett lantbruksföretag som självt skaffar avbytarservice har bestämts kan den 

inte ändras under kalenderåret. När ett lantbruksföretag anlitar avbytarservice som landskapet tillhandahåller 



ändras den totala arbetstiden i lantbruksföretaget också under ett pågående kalenderår, om antalet 

husdjursenheter förändras avsevärt.  

Närmare bestämmelser om bestämmande och ändring av den totala arbetstiden i lantbruksföretag får 

utfärdas genom förordning av statsrådet. 

 

 

19 §  

Vikariehjälpsdagens längd 

I semesteransökan ska för var och en som arbetar i lantbruksföretaget uppges den genomsnittliga 

procentandelen av de nödvändiga arbeten som ingår i skötseln av husdjuren i lantbruksföretaget. Om ett 

lantbruksföretag inte har ansökt om semester, ska de ovannämnda uppgifterna uppges i ansökan om 

vikariehjälp. På motsvarande sätt kan då uppges en total arbetstid som avses i 18 § 2 mom. andra meningen.  

Längden på en vikariehjälpsdag för en lantbruksföretagare är lantbruksföretagarens enligt 1 mom. angivna 

procentandel av den totala arbetstid i lantbruksföretaget som bestäms enligt 18 §, dock högst nio timmar. När 

vikariehjälpsdagens längd bestäms ska landskapet använda den procentandel som uppgetts i enlighet med 1 

mom., om inte de uppgifter som uppgetts uppenbart strider mot de faktiska förhållandena.  

Efter att vikariehjälpsdagens längd har bestämts kan den och de uppgiftsprocentandelar som i enlighet med 

1 mom. uppgetts för de andra som arbetar i lantbruksföretaget ändras under kalenderåret på anmälan av 

lantbruksföretagaren endast på grund av dödsfall, invalidpension som beviljats tills vidare eller av något 

annat mycket vägande skäl. 

Trots vad som föreskrivs i 2 mom. är längden av en vikariehjälpsdag, om den ersättning för inkomstbortfall 

som ligger till grund för vikariehjälp enligt 10 § 3 mom. har beviljats så att den motsvarar en nedgång i 

arbetsförmågan som är mindre än 60 %, motsvarande relativa andel av längden på en hel vikariehjälpsdag.  

 

 

20 §  

Uppgifter som ingår i avbytarservicen 

Med avbytartjänst under semester sköts de nödvändiga arbeten som ingår i skötseln av husdjuren i ett 

lantbruksföretag inom ramen för den totala arbetstid i lantbruksföretaget som avses i 18 §.  

Med avbytartjänst i form av vikariehjälp sköts de nödvändiga arbeten som ingår i skötseln av husdjuren i 

ett lantbruksföretag inom ramen för vikariehjälpsdagens längd som bestämts enligt 19 § och gäller den 

lantbruksföretagare som får vikariehjälp.  

Med extraledighet är det möjligt att inom ramen för det disponibla antalet timmar sköta sådana arbeten 

som ingår i skötseln av husdjuren i lantbruksföretaget och som vid tidpunkten för avbytarservicen hör till 



uppgifterna för den lantbruksföretagare som tar ut extraledighet. Med avgiftsbelagd avbytarhjälp är det 

möjligt att inom ramen för det disponibla timantalet sköta arbeten som ingår i skötseln av husdjuren i 

lantbruksföretaget. 

Vid avbytarservice som landskapet tillhandahåller kan avbytarservicens längd enligt 1–3 mom. ökas medan 

avbytarservicen pågår, om det är motiverat av skäl som hänför sig till djurskyddet eller till avbytarens 

möjligheter att klara av sitt arbete. 

Trots vad som föreskrivs i 1–3 mom. är det möjligt att under produktionsuppehåll sköta nödvändiga 

uppgifter inom de tidsramar som anges i 1–3 mom. Antalet husdjursenheter bestäms utifrån antalet husdjur 

före produktionsuppehållet.  

 

 

21 §  

Övervakningsbesök och beredskap 

Utöver vad som föreskrivs i 20 § ska landskapet vid sådan avbytartjänst under semester som tillhandahålls 

av landskapet tillhandahålla högst ett övervakningsbesök per semesterdag, eller i stället för det högst tio 

timmar beredskap som övervakningen av automatik som hör till husdjursproduktionen förutsätter, förutsatt 

att det är nödvändigt för att trygga skötseln av husdjuren i lantbruksföretaget. Landskapet kan tillhandahålla 

ytterligare besök eller ytterligare timmar förutsatt att de är nödvändiga för att trygga skötseln av husdjuren i 

lantbruksföretaget..  

Utöver vad som föreskrivs i 20 § kan landskapet vid sådan vikariehjälp som tillhandahålls av landskapet 

tillhandahålla övervakningsbesök eller i stället för dem beredskap som övervakningen av automatik som hör 

till husdjursproduktionen förutsätter. Då förutsätts det att övervakningsbesöket eller beredskapen är 

nödvändig för att trygga skötseln av husdjuren i lantbruksföretaget och att motsvarande uppgifter hör till 

uppgifterna för den lantbruksföretagare som får vikariehjälp.  

Vid sådan avbytartjänst under semester som skaffas själv har lantbruksföretagaren rätt att under ett 

kalenderår skaffa högst 31 övervakningsbesök eller högst 310 timmar beredskap som övervakningen av 

automatik som hör till husdjursproduktionen förutsätter, förutsatt att det är nödvändigt för att trygga skötseln 

av husdjuren i lantbruksföretaget.  

Vid sådan vikariehjälp som skaffas själv har lantbruksföretagaren rätt att under ett kalenderår skaffa högst 

14 övervakningsbesök eller högst 140 timmar beredskap, förutsatt att det är nödvändigt för att trygga 

skötseln av husdjuren i lantbruksföretaget. 

 

 

22 §  

Val av modell för avbytarservicen  



Lantbruksföretagarna i ett lantbruksföretag ska varje år skriftligen i samband med semesteransökan 

meddela landskapet med organiseringsansvar huruvida lantbruksföretaget skaffar avbytarservice självt eller 

anlitar avbytarservice som landskapet tillhandahåller. Valet är specifikt för vart och ett lantbruksföretag och 

gäller förutom semestern också vikariehjälp och extraledighet som produceras för lantbruksföretaget. 

Avgiftsbelagd avbytarhjälp kan inte skaffas själv. 

Om ett lantbruksföretag inte har ansökt om semester eller extraledighet, ska anmälan enligt 1 mom. göras i 

samband med ansökan om vikariehjälp.  

Om ingen anmälan enligt 1 mom. finns, ska lantbruksföretaget anlita avbytarservice som skaffas själv.  

 

 

 

3 kap. 

Avbytarservice som landskapet tillhandahåller 

23 §  

Landskapets skyldighet att tillhandahålla avbytarservice 

Landskapet ska tillhandahålla avbytarservice enligt denna lag för lantbruksföretagare som i enlighet med 

22 § har anmält att de anlitar sådan avbytarservice som landskapet tillhandahåller. När landskapet 

tillhandahåller avgiftsbelagd avbytarhjälp får tillhandahållandet av extraledighet inte äventyras. Landskapet 

ska så skyndsamt som möjligt tillhandahålla vikariehjälp för lantbruksföretagare som har rätt till sådan.  

Landskapet ska tillhandahålla avbytartjänst under semester och avbytartjänst i form av vikariehjälp bara till 

den del följande gäller när avbytarservicen planeras: 

1) uppgifterna kan utföras så att de inte är nattarbete enligt arbetstidslagen (605/1996), 

2) uppgifterna kräver högst två besök per dygn hos lantbruksföretaget, 

3) uppgifterna är inte exceptionella i relation till normal produktionsmetod. 

Landskapet ska tillhandahålla övervakningsbesök enligt 21 § 1 mom. bara på ett sådant sätt att det 

planerade besöket inte är nattarbete enligt arbetstidslagen.   

 

 

24 §  

Antalet helgdagar som ingår i semester  

När avbytarservice som landskapet tillhandahåller anlitas får i semestern ingå högst tre söndagar eller 

högtidsdagar. Som högtidsdagar betraktas kyrkliga högtidsdagar, självständighetsdagen, julafton, 

midsommarafton, påsklördagen och första maj. 



 

25 §  

Ansökan om semester vid avbytarservice som landskapet tillhandahåller 

Lantbruksföretagarna i ett lantbruksföretag som anlitar avbytarservice som landskapet tillhandahåller ska 

göra en skriftlig semesteransökan per lantbruksföretag inom den ansökningstid som landskapet bestämmer. 

Landskapet ska också pröva ansökningar som lämnats in efter utsatt tid, om det finns vägande skäl till 

dröjsmålet. 

De uppgifter som behövs för att bevilja semester ska framgå av ansökan och bilagorna till den. 

Ansökan om övervakningsbesök eller beredskap med anknytning till semester ska göras i samband med 

semesteransökan.  

Lantbruksföretagarna bör i ett så tidigt skede som möjligt lägga fram för landskapet ett förslag om 

semestertidpunkten. Förslaget kan vara muntligt.  

 

 

26 §  

Ansökan om vikariehjälp, extraledighet och avgiftsbelagd avbytarhjälp vid avbytarservice som landskapet 

tillhandahåller 

En lantbruksföretagare som anlitar avbytarservice som landskapet tillhandahåller ska göra en skriftlig 

ansökan hos landskapet om vikariehjälp utan dröjsmål efter att ha fått kännedom om grunden för vikariehjälp 

och den tidpunkt då behovet av service börjar. Detsamma gäller övervakningsbesök eller beredskap som 

eventuellt anknyter till vikariehjälp. Ansökan om extraledighet ska lämnas in till landskapet skriftligen i 

samband med semesteransökan. Avgiftsbelagd avbytarhjälp kan sökas muntligen hos landskapet. 

De uppgifter som behövs för att bevilja avbytarservice ska framgå av ansökan och bilagorna till den.  

Landskapet ska också pröva ansökningar om extraledighet som lämnats in efter utsatt tid, om det finns 

vägande skäl till dröjsmålet. 

Lantbruksföretagaren bör i ett så tidigt skede som möjligt lägga fram för landskapet ett förslag om 

tidpunkten för extraledighet. Förslaget kan vara muntligt.  

 

 

27 §  

Ändring av tidpunkten för semester 

Om de semestertider som ett lantbruksföretag har föreslagit avviker från de i 24 § föreskrivna 

begränsningarna eller om landskapet inte kan anvisa avbytare för den tid som anges i ansökan, ska 



lantbruksföretagaren ges tillfälle att ändra tidpunkten för semestern. Om lantbruksföretagaren vägrar att ta ut 

sin semester med iakttagande av begränsningarna i 24 § eller under en tid för vilken avbytare skulle kunna 

anvisas lantbruksföretaget, går lantbruksföretagarna i lantbruksföretaget till denna del miste om avbytartjänst 

under semester.  

 

28 §  

Vägran att ta emot avbytare 

Om en lantbruksföretagare utan giltigt skäl vägrar ta emot den avbytare som landskapet anvisat, förlorar 

han eller hon avbytarservicen till denna del.  

 

29 §  

Avbrytande av avbytartjänst i form av vikariehjälp 

Avbytartjänst i form av vikariehjälp som landskapet tillhandahåller kan avbrytas om också någon annan i 

samma lantbruksföretag arbetande person än den som får vikariehjälp med hjälp av avbytarservice lösgör sig 

från uppgifter som hör till hans eller hennes egen uppgiftsandel, eller om den som får vikariehjälp genom sin 

verksamhet visar att han eller hon inte är i behov av vikariehjälp så som avses i 9 §. 

 

 

30 §  

Avbytarens säkerhet i arbetet och arbetsledning  

En lantbruksföretagare som anlitar av landskapet tillhandahållen avbytarservice ska innan avbytarservicen 

inleds och under tiden för avbytarservice se till att lantbruksföretagets förhållanden uppfyller de krav som 

säkerheten i arbetet ställer i fråga om avbytararbetet. 

En lantbruksföretagare som anlitar avbytarservice som landskapet tillhandahåller ska i samarbete med 

landskapet verka för att garantera säkerheten i avbytararbetet. Landskapet är inte skyldigt att tillhandahålla 

avbytarservice om 

1) lantbruksföretagaren inte tillåter att en representant för landskapet besöker lantbruksföretaget i 

anslutning till tillhandahållandet av avbytarservice, 

2) lantbruksföretagaren inte tillåter att en representant för landskapet, avbytarens arbetsgivare eller 

arbetsgivarens representant besöker lantbruksföretaget med anledning av arbetsledningen eller kontroller av 

avbytarens säkerhet i arbetet, 

3) lantbruksföretagets förhållanden inte uppfyller de krav som ställts på säkerheten i avbytararbetet, 



4) en i lagen om djursjukdomar (441/2013) avsedd djursjukdom som ska bekämpas eller anmälningspliktig 

djursjukdom har konstaterats i lantbruksföretaget. 

Om landskapet vägrar tillhandahålla avbytarservice på en grund som avses i 2 mom. ska landskapet 

meddela ett beslut.  

 

 

31 §  

Andra åtgärder som lantbruksföretagaren ska vidta före avbytartjänsten och medan avbytartjänsten pågår 

En lantbruksföretagare som använder av landskapet tillhandahållen avbytarservice ska utöver vad som 

föreskrivs i 30 § 

1) före avbytartjänsten vid behov vägleda avbytaren i skötseln av de uppgifter som hör till avbytartjänsten 

och ge avbytaren anvisningar om speciella frågor med anknytning till uppgifter som hör till avbytarservicen 

enligt 20 § och med anknytning till beredskap och övervakning enligt 21 §, 

2) för den tid då avbytartjänsten pågår skaffa de konsumtionsförnödenheter som lantbruksföretagets 

normala förbrukning förutsätter, och 

3) meddela avbytaren var denne kan nå honom eller henne eller en företrädare för honom eller henne 

medan avbytartjänsten pågår. 

 

 

32 §  

Lantbruksföretagsspecifik handledning av avbytare 

Vid avbytarservice som landskapet tillhandahåller ska landskapet tillsammans med lantbruksföretagaren se 

till att de avbytare som anvisats lantbruksföretaget för avbytartjänst under semester och avbytartjänst i form 

av vikariehjälp får lantbruksföretagsspecifik handledning på gårdsbruksenheten för de uppgifter enligt 20 § 

som ska skötas med avbytartjänsten. 

 

 

 

4 kap. 

Avbytarservice som lantbruksföretagaren skaffar själv  

33 §  

Ansökan om semester när avbytarservice skaffas själv 



Lantbruksföretagarna i ett lantbruksföretag som skaffar avbytarservice själva ska göra en skriftlig 

semesteransökan per lantbruksföretag inom den ansökningstid som landskapet bestämmer och innan de 

arbeten som hör till semestern påbörjas. Landskapet ska också pröva ansökningar som lämnats in efter utsatt 

tid, om det finns vägande skäl till dröjsmålet och de arbeten som hör till avbytartjänsten under semester ännu 

inte har påbörjats.  

En ansökan om övervakningsbesök eller beredskap med anknytning till semester ska göras i samband med 

semesteransökan.   

De uppgifter som behövs för att bevilja semester ska framgå av ansökan och bilagorna till den. 

 

 

34 §  

Ansökan om vikariehjälp och extraledighet vid avbytarservice som skaffas själv 

En lantbruksföretagare som själv skaffar avbytarservice ska skriftligen ansöka om vikariehjälp hos 

landskapet innan de arbeten som hör till vikariehjälpen påbörjas. En ansökan om övervakningsbesök eller 

beredskap med anknytning till vikariehjälp ska göras i samband med ansökan om vikariehjälp. En skriftlig 

ansökan om extraledighet ska lämnas in till landskapet i samband med semesteransökan och innan de arbeten 

som hör till extraledigheten påbörjas.  

De uppgifter som behövs för att bevilja avbytarservice ska framgå av ansökan och bilagorna till den.  

Landskapet ska också pröva ansökningar om extraledighet som lämnats in efter utsatt tid, om det finns 

vägande skäl till dröjsmålet och de arbeten som hör till avbytartjänsten under extraledighet ännu inte har 

påbörjats. 

 

35 §  

Avbytare som skaffas själv 

Kostnader för avbytarservice som skaffas själv kan ersättas endast om servicen har skaffats hos en 

serviceproducent som är införd i förskottsuppbördsregistret. Lagen om offentlig upphandling och koncession 

(1397/2016) tillämpas inte på anskaffningen.  

Kostnaderna ersätts inte, om 

1) lantbruksföretagaren eller hans eller hennes familjemedlem eller en annan företagare i lantbruksföretaget 

eller hans eller hennes familjemedlem direkt eller indirekt har producerat servicen, eller 

2) det är lantbruksföretagaren, hans eller hennes familjemedlem, en annan företagare i lantbruksföretaget 

eller hans eller hennes familjemedlem som har varit avbytare. 

Som en sådan annan företagare i lantbruksföretaget som avses i 2 mom. betraktas en person som har 

ägande- eller besittningsrätt till lantbruksföretaget. Som en sådan familjemedlem som avses i 2 mom. 



betraktas maken till lantbruksföretagaren eller till en annan företagare i lantbruksföretaget samt en person 

som lever i samma hushåll som lantbruksföretagaren eller en annan företagare i lantbruksföretaget och som 

är släkt med lantbruksföretagaren eller företagaren eller dennes make i rakt uppstigande eller nedstigande 

led.  

 

 

36 §  

Ersättning för avbytarservice som skaffas själv 

 

Ersättning för avbytarservice som skaffas själv betalas till serviceproducenten.  

Ersättning betalas endast till den del avbytaren har skött uppgifter som avses i 20 § eller företagit 

övervakningsbesök eller stått i beredskap som avses i 21 §. Ersättning betalas inte för besök som föranletts 

av beredskap. 

I ersättning betalas det timpris som lantbruksföretagaren och avbytarserviceproducenten kommit överens 

om och för övervakningsbesök betalas ett besökspris, dock högst enligt följande:  

a) högst 30 euro per timme för avbytartjänst under semester enligt 18 §,  

b) högst 24,25 euro per timme för avbytartjänst i form av vikariehjälp enligt 19 §, dock högst 27,12 euro 

per timme under moderskapspenningsperioden enligt sjukförsäkringslagen, om grunden för vikariehjälp är 

graviditet och förlossning och den lantbruksföretagare som anlitat vikariehjälp har gett lov att betala en högre 

ersättning, 

c) högst 18 euro per timme för avbytartjänst under extraledighet enligt 7 §, 

d) högst 3,50 euro per timme för beredskap med anknytning till semester eller vikariehjälp enligt 21 §, 

e) högst 10 euro per övervakningsbesök med anknytning till semester eller vikariehjälp enligt 21 §.  

Det pris som avses i 3 mom. får endast utgöras av i 25 § i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) avsedd 

ersättning för arbete. Ersättning betalas inte för mervärdesskattens andel.  

 

37 §  

Ansökan om och utbetalning av ersättning för avbytarservice som skaffas själv 

Lantbruksföretagaren, och i fråga om semester lantbruksföretagarna i lantbruksföretaget gemensamt, ska 

skriftligen ansöka hos landskapet om ersättning för avbytarservice som skaffats själv inom två 

kalendermånader från tidpunkten för avbytarservicen. Ersättning kan beviljas även om ansökan inte lämnats 

in inom föreskriven tid, om det vore oskäligt att vägra ersättning på grund av att ansökan lämnats in för sent. 

Av ansökan och bilagorna till den ska framgå 

1) de avbytta dagarna och det avbytta antalet timmar respektive dag, övervakningsbesök och antalet 

beredskapstimmar, 

2) om det är fråga om semester, vikariehjälp eller extraledighet, 



3) serviceproducenten, 

4) vilka uppgifter avbytaren utfört, 

5) det överenskomna timpriset för avbytarservicen och beredskapen eller det överenskomna priset per 

övervakningsbesök, 

6) avbytarens namn,  

7) antalet husdjursenheter vid tidpunkten för avbytarservicen, 

8) bekräftelse från lantbruksföretagaren, i fråga om semester bekräftelse från lantbruksföretagarna i 

lantbruksföretaget, på att de i 35 § föreskrivna förutsättningarna för ersättning för kostnader är uppfyllda, 

9) övriga uppgifter som behövs för betalning av ersättning. 

Till ansökan ska det fogas en bekräftelse från serviceproducenten på att de uppgifter som avses i 2 mom. 

1–7 punkten är riktiga. 

Landskapet ska betala ersättningen till ett av serviceproducenten angivet konto hos en bank i någon av 

Europeiska unionens medlemsstater.  

 

 

5 kap. 

Avgifter och ersättningar för tjänsterna 

38 §  

Avgift för vikariehjälp 

För vikariehjälp som landskapet tillhandahåller tas det ut 5,75 euro per timme hos servicemottagaren.  

Om grunden för vikariehjälp är graviditet och förlossning, tas för vikariehjälp under 

moderskapspenningsperioden enligt sjukförsäkringslagen dock ut 2,88 euro per timme.  

 

39 §  

Avgift för extraledighet 

För extraledighet som landskapet tillhandahåller tas det hos servicemottagaren ut en marknadsmässig 

avgift per timme minskad med 23 euro per timme. Timavgiften är dock den marknadsmässiga avgiften per 

timme minskad med 27 euro per timme om extraledigheten används som timmar som fyller arbetsdagen för 

en avbytare som utför avbytartjänst under semester eller avbytartjänst i form av vikariehjälp i 

lantbruksföretaget, dock inte som övertidstimmar. Timavgiften ska dock vara minst 8,75 euro per timme.  

 

 

40 §  



Avgift för avgiftsbelagd avbytarhjälp 

För avgiftsbelagd avbytarhjälp tas ett marknadsmässigt pris ut hos servicemottagaren. 

 

41 §  

Avgifter för övervakningsbesök och beredskap 

För övervakningsbesök som landskapet tillhandahåller tas det ut ett marknadsmässigt pris hos 

servicemottagaren, i fråga om semester hos lantbruksföretagarna i lantbruksföretaget. Till den del landskapet 

har en skyldighet enligt 21 § att tillhandahålla övervakningsbesök tas 23 euro ut per besök.  

För beredskap som landskapet tillhandahåller tas det ut ett marknadsmässigt pris hos servicemottagaren, i 

fråga om semester hos lantbruksföretagarna i lantbruksföretaget. Till den del landskapet har en skyldighet 

enligt 21 § att tillhandahålla beredskap tas 1,50 euro per timme ut för beredskap. Om beredskapen föranleder 

besök hos lantbruksföretaget, tas ett marknadsmässigt pris ut. 

I samband med besök som avses i 1 eller 2 mom. kan endast sådana uppgifter skötas som vid tidpunkten 

för besöket är nödvändiga av djurskyddsskäl. Om det av djurskyddsskäl är nödvändigt att avbytaren arbetar 

längre än en timme i lantbruksföretaget, tas hos servicemottagaren, i fråga om semester hos 

lantbruksföretagarna i lantbruksföretaget, ut ett marknadsmässigt pris för den överskjutande tiden. 

 

42 §  

Tid som ligger till grund för avgiften 

Vid avbytarservice som landskapet tillhandahåller tas avgift för vikariehjälp ut för den tid som bestämts 

enligt 19 §, och avgift för extraledighet och avgiftsbelagd avbytarhjälp tas ut för den överenskomna tiden. 

Om avbytaren dock av skäl som hänför sig till djurskyddet eller till avbytarens möjligheter att klara av sitt 

arbete måste arbeta längre i lantbruksföretaget än vad som anges i 20 § 1–3 mom., tas ett marknadsmässigt 

pris ut för den överskjutande tiden också i fråga om avbytartjänst under semester. 

 

43 §  

Ersättning för service som getts utan grund och återbetalning av ersättning som betalats utan grund 

Om semester, vikariehjälp eller extraledighet har getts utan grund eller om ersättning för avbytarservice 

som skaffas själv har betalats utan grund, ska servicemottagaren ersätta de kostnader som detta orsakat 

landskapet. Vid avbytarservice som landskapet tillhandahåller anses den kostnad som orsakats landskapet 

vara lika med ett marknadsmässigt pris minskat med den avgift för servicen som tagits ut hos 

servicemottagaren.  



Om ett villkorligt beslut enligt 51 § förfaller, ska servicemottagaren på de grunder som föreskrivs i 1 mom. 

ersätta de kostnader som landskapet orsakats av avbytarservice som lämnats med stöd av beslutet. 

Återkravet får efterges helt eller delvis, om det anses skäligt och den ogrundade förmånen inte berott på 

svikligt förfarande från servicemottagarens eller dennes företrädares sida. Återkrav får efterges även då det 

belopp som ska återkrävas är litet. 

Återkrav ska dock ske till fullt belopp i sådana fall som avses i 2 mom. eller om återkravet beror på att den 

service som lämnats eller den ersättning som betalats inte har motsvarat de regler för statligt stöd till jord- 

och skogsbruket som ligger till grund för godkännande av avbytarsystemet och om Europeiska unionens 

lagstiftning kräver det. 

Beslut om återkrav ska fattas inom fem år från det att den ogrundade avbytarservicen lämnades eller den 

ogrundade ersättningen betalades, om inte något annat följer av Europeiska unionens lagstiftning.  

 

44 §  

Ansvar för avgifter och ersättningar 

Varje företagare i ett lantbruksföretag svarar såsom för egen skuld dels för avgifter och återkrav som 

semester som beviljats lantbruksföretaget har föranlett, dels för avgifter och återkrav enligt denna lag för en 

person i samma lantbruksföretag som fått avbytarservice. Här avsett ansvar gäller dock inte sådana 

företagare som inte bedriver företagarverksamhet i företag som de har i sin besittning på basis av ägande- 

eller arrenderätt. Ett lantbruksföretag som verkar i form av en sammanslutning, ett öppet bolag, ett 

kommanditbolag, ett aktiebolag eller ett andelslag svarar såsom för egen skuld för sina delägares avgifter och 

ersättningar. 

 

45 §  

Dröjsmålsränta och verkställighet av betalningsskyldighet 

Om en avgift för vikariehjälp, extraledighet, avgiftsbelagd avbytarhjälp, övervakningsbesök och beredskap 

eller semester enligt 42 § inte har betalats senast på förfallodagen, får dröjsmålsränta tas ut från och med 

förfallodagen på de grunder som föreskrivs i 4 a § 1 mom. i räntelagen (633/1982). Om ett belopp som ska 

återkrävas enligt 43 § inte har betalats senast på förfallodagen, får dröjsmålsränta tas ut från och med 

förfallodagen på de grunder som föreskrivs i 4 § 1 mom. i räntelagen. Den förfallodag som är grund för 

betalningen av dröjsmålsränta kan infalla tidigast två veckor efter det att beslutet om avgiften eller återkravet 

har meddelats. 

Avgifter och belopp som ska återkrävas enligt 1 mom., inklusive dröjsmålsränta, är direkt utsökbara. 

Bestämmelser om indrivning av dem finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).  

 



 

6 kap. 

Förvaltning 

46 §  

Allmän styrning och utveckling samt tillsyn 

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för den allmänna styrningen och utvecklingen av 

avbytarverksamheten.  

Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet har till uppgift att utöva tillsyn över att avbytarverksamheten 

ordnas, produceras och verkställs lagenligt och att styra tillsynen.  

 

47 §  

Organiseringsansvar 

De landskap som avses i landskapslagen (xx/201x) har ansvar för att ordna avbytarservice.  

Ansvaret för att ordna avbytarservice tillkommer det landskap där lantbruksföretaget huvudsakligen finns. 

Landskapet med organiseringsansvar kan i enlighet med 7 § i landskapslagen avtala om att 

organiseringsansvaret överförs på ett annat landskap.  

Med organiseringsansvar avses ansvar enligt 7 § i landskapslagen för att organisera lagstadgade uppgifter. 

Det landskap som enligt 7 § 3 mom. i landskapslagen svarar för finansieringen ska ordna avbytarservicen 

på ett kostnadseffektivt sätt. 

 

48 §  

Produktionsansvar och samarbete 

Det landskap med organiseringsansvar som avses i 47 § ska producera avbytarservice på det sätt som avses 

i 8 och 9 § i landskapslagen. Landskapet kan producera servicen självt, skaffa servicen hos andra 

serviceproducenter eller producera servicen i samarbete med andra landskap i enlighet med 8 kap. i 

landskapslagen. Dessutom kan landskapen producera avbytarservice genom samarbete. 

Produktionen av avbytarservice omfattar både utövande av beslutanderätt som gäller individen inklusive de 

förvaltningsuppgifter som hänför sig till det och tillhandahållande av avbytarservice.  

 

49 §  

Bolagisering 



När landskapet i ett konkurrensläge på marknaden tillhandahåller avbytarservice som är beroende av 

prövning får det trots bolagiseringsskyldigheten sköta uppgiften som egen verksamhet, förutsatt att det i 

enlighet med 114 § i landskapslagen tillämpar en marknadsmässig prissättning av denna verksamhet och 

särredovisar verksamheten. 

 

50 § 

Överföring av behörighet  

I avbytarserviceärenden som gäller en individ ska landskapsfullmäktige överföra behörighet till en 

tjänsteinnehavare i enlighet med 79 § 3 mom. i landskapslagen. 

 

51 §  

Villkorligt beslut om rätt till avbytarservice 

En lantbruksföretagare har rätt att få ett villkorligt beslut om vikariehjälp, om han eller hon i övrigt 

uppfyller förutsättningarna för att få vikariehjälp men ännu inte har fått ett beslut på sin anhängiga ansökan 

om en förmån enligt 12 § 1 mom. 2 punkten eller 13 eller 14 §. Landskapet ska tillhandahålla vikariehjälp 

utgående från det villkorliga beslutet. 

Ett villkorligt beslut binder landskapet, om den som fått beslutet har lämnat riktiga uppgifter och lämnar in 

beslutet om beviljande av förmånen till landskapet inom den tidsfrist som landskapet har bestämt. Det 

villkorliga beslutet förfaller, om den som fått beslutet inte går till väga på det sätt som föreskrivs ovan. 

Ändring i ett villkorligt beslut får inte sökas. 

 

52 §  

Delgivning av beslut med en part 

 

Beslut delges genom vanlig delgivning enligt 59 § i förvaltningslagen (434/2003). 

 

53 §  

Landskapens finansiering 

Finansieringen av avbytarservice som landskapet ordnar enligt denna lag bestäms med stöd av lagen om 

landskapens finansiering (  /20  ). Dessutom ska avgifter och ersättningar för avbytarservice tas ut på det sätt 

som föreskrivs i denna lag.  

 

 



7 kap. 

Ändringssökande 

54 §  

Ändringssökande 

Omprövning av ett beslut som gäller avbytarservice får begäras på det sätt som föreskrivs i 

förvaltningslagen. 

Ett beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos 

förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).  

Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar 

besvärstillstånd.  

 

 

8 kap. 

Särskilda bestämmelser 

55 §  

Anmälningsskyldighet 

En lantbruksföretagare ska meddela landskapet sådana uppgifter om sig själv och sitt lantbruksföretag som 

kan inverka på beviljande och tillhandahållande av avbytarservice för honom eller henne eller på erhållande 

av ersättning som betalas för avbytarservice som han eller hon själv skaffar eller på ersättningsbeloppet. 

Avbytarserviceproducenten ska meddela landskapet sådana uppgifter om avbytarservicen, avbytaren och 

sin näringsverksamhet som kan inverka på erhållandet av ersättning för avbytarservice som skaffats själv 

eller på ersättningsbeloppet.  

Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska meddelas enligt 1 och 2 mom. får utfärdas genom 

förordning av statsrådet.  

 

56 §  

Rätt att få uppgifter 

Trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar av rätten att få uppgifter har landskapet rätt att av 

de i 4 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) avsedda myndigheterna avgiftsfritt 

få sådana uppgifter som är nödvändiga vid verkställigheten av uppdrag enligt denna lag. 

 

57 §  



Sekretess 

Trots vad som föreskrivs någon annanstans i lag gäller sekretessen dock inte sådana handlingar och 

uppgifter i dem som hänför sig till verkställigheten av denna lag, om de ska offentliggöras enligt riktlinjerna 

för statligt stöd.  

 

58 §  

Bevarande av handlingar 

Handlingar som gäller beviljande och tillhandahållande av samt ersättning för avbytarservice ska bevaras i 

tio kalenderår från det att avbytarservicen beviljades, om inte arkivverket har bestämt att handlingarna ska 

bevaras varaktigt.  

 

59 §  

Information om avbytarservice 

Varje landskap ska på begäran av social- och hälsovårdsministeriet lämna behövliga uppgifter om 

tillgången till avbytarservice och finansieringens tillräcklighet.  

Landskapet svarar för att uppgifter om de enskilda stöden offentliggörs på det sätt som förutsätts i 

riktlinjerna för statligt stöd. 

 

60 §  

Justering av beloppen med lönekoefficienten 

De belopp som anges i 36 § 3 mom., 38, 39 och 41 § justeras årligen vid ingången av januari med den 

lönekoefficient som avses i 96 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare. 

De belopp som avses i 1 mom. motsvarar nivån för lönekoefficienten för 2017.  

 

61 §  

Ikraftträdande 

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas särskilt genom lag. 

————— 

 

 

 



2. 

Lag  

om avbytarservice för pälsdjursuppfödare 

 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

 
1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

1 §  

Lagens syfte och beaktande av Europeiska unionens lagstiftning. 

Syftet med avbytarservicen för pälsdjursuppfödare är att stödja pälsdjursuppfödares arbetsmotivation och 
möjligheter till ett längre arbetsliv. 

Vid verkställigheten av denna lag iakttas dessutom kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 genom 
vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras 
förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn). 

Denna lag tillämpas inte i landskapet Åland.  
 
 

2 §  

Avbytarservice 

Denna lag innehåller bestämmelser om avbytarservice för pälsdjursuppfödare, vilken omfattar semester 
och extraledighet. 

Kostnaderna för avbytarservice som pälsdjursuppfödaren själv skaffar ersätts inom ramen för det anslag 
som anvisas i statsbudgeten i enlighet med denna lag. 
 
 

3 §  

Pälsfarm 

I denna lag avses med pälsfarm pälsdjursuppfödning som bedrivs på en självständig ekonomisk enhet i 
Finland. Dessutom förutsätts det att  

a) pälsdjursuppfödningen på pälsfarmen omfattar minst sex djurenheter,  
b) pälsfarmen är ett sådant mikroföretag eller litet eller medelstort företag som avses i 

gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn,  
c) pälsfarmen inte är ett sådant företag i svårigheter som avses i gruppundantagsförordningen för 

jordbrukssektorn,  
d) pälsfarmen inte är föremål för ett återbetalningskrav till följd av ett kommissionsbeslut om att ett stöd är 

olagligt och oförenligt med den inre marknaden eller, om pälsfarmen varit föremål för ett återbetalningskrav, 
att fordran har betalats. 

Alla förutsättningar i 1 mom. ska uppfyllas också vid tidpunkten för avbytarservicen.  
 

4 §  

Pälsdjursuppfödare 

Som pälsdjursuppfödare betraktas i denna lag en fysisk person som bedriver pälsdjursuppfödning som sin 
näringsverksamhet samt maken.  

Som pälsdjursuppfödare betraktas i denna lag även verkställande direktören för eller en styrelsemedlem i 
ett aktiebolag som bedriver pälsdjursuppfödning, om han eller hon ensam innehar mer än 20 procent av 
aktiebolagets aktiekapital eller av det röstetal som aktierna medför i bolaget. Om pälsdjursproduktion bedrivs 
i ett öppet bolag eller en annan sammanslutning ska som pälsdjursuppfödare betraktas en fysisk person som 



är bolagsman i det öppna bolaget eller en sådan delägare eller bolagsman i en annan sammanslutning som är 
personligen ansvarig för sammanslutningens förpliktelser och åtaganden.  

Utöver det som föreskrivs i 1 och 2 mom. förutsätts det att 
1) den i 8 § avsedda semesterdagens längd för en pälsdjursuppfödare är minst tre timmar,  
2) pälsdjursuppfödaren inte, i enlighet med en lag som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare 

(395/2006), får full invalidpension som beviljats tills vidare, rehabiliteringsstöd som motsvarar full 
invalidpension, ålderspension eller arbetslivspension.  

Alla förutsättningar i 1—3 mom. ska uppfyllas också vid tidpunkten för avbytarservicen.  
 

5 §  

Övriga definitioner 

I denna lag avses med  
1) pälsdjursuppfödning pälsdjursuppfödning som beskattas enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk 

(543/1967) eller lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968), 
2) make äkta make och en person som lever i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden, 
3) djurenhet 30 avelsrävar eller finnsjubbar som hålls för avelsändamål eller 60 avelsminkar eller iller som 

hålls för avelsändamål.  
 
 
 

2 kap. 

Avbytarservice 

6 §  

Semester och extraledighet 

Landskapet kan bevilja pälsdjursuppfödare högst 18 kalenderdagar semester per kalenderår.  
Landskapet kan bevilja pälsdjursuppfödare högst 120 timmar extraledighet per kalenderår.  
Under ett kalenderår får en pälsdjursuppfödare ta ut extraledighet och semester under högst 90 dagar per 

kalenderår. 
 

7 §  

Den totala arbetstiden på en pälsfarm 

Den totala arbetstiden på en pälsfarm bestäms enligt antalet djurenheter på pälsfarmen vid tidpunkten för 
avbytarservicen så att var och en av de tio första hela djurenheterna ökar totalantalet timmar för pälsfarmen 
med 45 minuter och var och en av de därpå följande hela djurenheterna ökar totalantalet timmar med 30 
minuter. 

Den totala arbetstiden på en pälsfarm kan dock vara högst 18 timmar. 
 

8 §  

Semesterdagens längd 

I ansökan om avbytarservice ska för var och en som arbetar på pälsfarmen den genomsnittliga 
procentandelen av de nödvändiga arbeten uppges som ingår i skötseln av pälsdjuren på pälsfarmen. Med 
nödvändiga arbeten som ingår i skötseln av pälsdjuren på pälsfarmen avses sådana arbeten som är 
nödvändiga att utföra varje dag eller varje vecka.  

Semesterdagens längd för en pälsdjursuppfödare är pälsdjursuppfödarens enligt 1 mom. angivna 
procentandel av den totala arbetstid på pälsfarmen som bestäms enligt 7 §, dock högst nio timmar. 
Landskapet ska när det fastställer semesterdagens längd använda den procentandel som uppgetts i enlighet 
med 1 mom., om inte de uppgifter som uppgetts uppenbart strider mot de faktiska förhållandena.  

Efter att semesterdagens längd har fastställts, kan den och de uppgiftsprocentandelar som uppgetts i 
enlighet med 1 mom. för de andra som arbetar på pälsfarmen ändras under kalenderåret på anmälan av 
pälsdjursuppfödaren endast på grund av dödsfall, invalidpension som beviljats tills vidare eller av något 
annat mycket vägande skäl.  

Närmare bestämmelser om arbeten som godkänns som arbeten som ingår i skötseln och som nödvändiga 
arbeten som ingår i skötseln av pälsdjuren på pälsfarmen får utfärdas genom förordning av statsrådet.  



 
9 §  

Uppgifter som ingår i avbytarservicen  

Med avbytartjänst under semester kan de nödvändiga arbeten som ingår i skötseln av pälsdjuren på 
pälsfarmen skötas inom ramen för den enligt 8 § fastställda semesterdagens längd för en pälsdjursuppfödare 
som har semester.  

Med extraledighet kan inom ramen för det disponibla antalet timmar sådana arbeten skötas som ingår i 
skötseln av pälsdjuren på pälsfarmen och som vid tidpunkten för avbytarservicen hör till den 
pälsdjursuppfödare som tar ut extraledighet.  
 

10 §  

Ansökan om avbytarservice  

Ansökan om semester ska göras skriftligen per pälsfarm inom den ansökningstid som landskapet 
bestämmer och innan de arbeten som hör till semestern påbörjas. Ansökan om extraledighet ska göras 
skriftligen i samband med ansökan om semester och innan de arbeten som hör till extraledigheten påbörjas. 
Landskapet ska också pröva ansökningar som lämnats in efter den utsatta tiden, om det finns vägande skäl 
till dröjsmålet och de arbeten som hör till avbytarservicen ännu inte har påbörjats. 

De uppgifter som behövs för att bevilja avbytarservice ska framgå av ansökan och bilagorna till den. 
 

3 kap. 

Ersättning som betalas för avbytarservice 

11 §  

Förutsättningar för ersättning för kostnader 

Kostnaderna för avbytarservice för pälsdjursuppfödare kan ersättas endast om servicen har skaffats hos en 
serviceproducent som är införd i förskottsuppbördsregistret. På anskaffningen tillämpas inte lagen om 
offentlig upphandling och koncession (1397/2016). 

 
Kostnaderna ersätts inte, om 
1) pälsdjursuppfödaren eller hans eller hennes familjemedlem eller en annan företagare på pälsfarmen eller 

hans eller hennes familjemedlem direkt eller indirekt har producerat servicen, eller 
2) det är pälsdjursuppfödaren, hans eller hennes familjemedlem, en annan företagare på pälsfarmen eller 

hans eller hennes familjemedlem som har varit avbytare. 
Som en sådana annan företagare på pälsfarmen som avses i 2 mom. betraktas en person som har ägande- 

eller besittningsrätt till pälsfarmen. Som en sådan familjemedlem som avses i 2 mom. betraktas maken till 
pälsdjursuppfödaren eller en annan företagare på pälsfarmen samt en person som lever i samma hushåll som 
pälsdjursuppfödaren eller en annan företagare på pälsfarmen och som är släkt med pälsdjursuppfödaren eller 
företagaren eller dennes make i rakt uppstigande eller nedstigande led. 
 

12 §  

Ersättning 

Ersättning för avbytarservice betalas till serviceproducenten. Ersättning betalas endast till den del 
avbytaren har skött uppgifter som avses i 9 §.  

I ersättning betalas det timpris som pälsdjursuppfödaren och avbytarserviceproducenten kommit överens 
om, dock högst 25,47 euro per timme för avbytartjänst under semester och högst 18,90 euro per timme för 
avbytartjänst under extraledighet.  

Det pris som avses i 2 mom. får endast utgöras av i 25 § i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) avsedd 
ersättning för arbete. Ersättning betalas inte för mervärdesskattens andel.  
 

13 §  

Ansökan om och utbetalning av ersättning 



Pälsdjursuppfödaren ska skriftligen ansöka om ersättning för avbytarservice hos landskapet före utgången 
av den kalendermånad som följer efter tidpunkten för avbytarservicen. Ersättning kan beviljas även om 
ansökan inte lämnats in inom föreskriven tid, om det vore oskäligt att vägra ersättning på grund av att 
ansökan lämnats in för sent. 

Av ansökan och dess bilagor ska framgå 
1) de avbytta dagarna och det avbytta antalet timmar respektive dag, 
2) om det är fråga om avbytartjänst under semester eller extraledighet, 
3) serviceproducenten, 
4) vilka uppgifter avbytaren utfört, 
5) det överenskomna timpriset för avbytarservicen, 
6) antalet djur vid tidpunkten för avbytarservicen, 
7) avbytarens namn, 
8) pälsdjursuppfödarens bekräftelse på att de i 11 § föreskrivna förutsättningarna för ersättning för 

kostnader är uppfyllda, 
9) övriga uppgifter som behövs för betalning av ersättning. 
Till ansökan ska det fogas en bekräftelse från serviceproducenten på att de uppgifter som avses i 2 mom. 

1—7 punkten är riktiga. 
Landskapet ska betala ersättningen till ett av serviceproducenten angivet konto hos en bank i någon av 

Europeiska unionens medlemsstater.  
 
 

14 §  

Återbetalning av ersättning som betalats utan grund 

Om ersättning för avbytarservice har betalats utan grund, ska servicemottagaren ersätta de kostnader som 
detta orsakat landskapet.  

Återkravet får efterges helt eller delvis, om det anses skäligt och den ogrundade förmånen inte berott på 
svikligt förfarande från servicemottagarens eller dennes företrädares sida. Återkrav får efterges även då det 
belopp som ska återkrävas är litet. 

Återkrav ska dock ske till fullt belopp, om återkravet beror på att den service som lämnats eller den 
ersättning som betalats inte har motsvarat de regler för statligt stöd till jord- och skogsbruket som ligger till 
grund för godkännandet av avbytarsystemet och om Europeiska unionens lagstiftning kräver det. 

Beslut om återkrav ska fattas inom fem år från det att den ogrundade avbytarservicen lämnades eller den 
ogrundade ersättningen betalades, om inte något annat följer av Europeiska unionens lagstiftning. 
 

15 §  

Ansvar för ersättning som betalats utan grund 

Varje företagare på en pälsfarm svarar såsom för egen skuld för återbetalning av ersättning som betalats 
utan grund för en person som fått avbytarservice på samma pälsfarm. Här avsett ansvar gäller dock inte 
sådana företagare som inte bedriver företagarverksamhet i företag som de har i sin besittning på grundval av 
ägande- eller arrenderätt. En pälsfarm som verkar i form av en sammanslutning, ett öppet bolag, ett 
kommanditbolag, ett aktiebolag eller ett andelslag svarar såsom för egen skuld för sina delägares avgifter och 
ersättningar.  
 
 

16 §  

Dröjsmålsränta och verkställighet av betalningsskyldighet 

Om det belopp som ska återkrävas enligt 14 § inte har betalats senast på förfallodagen, får dröjsmålsränta 
tas ut från och med förfallodagen på de grunder som föreskrivs i 4 § 1 mom. i räntelagen. Den förfallodag 
som är grund för betalningen av dröjsmålsränta kan infalla tidigast två veckor efter det att beslutet om 
återkravet har meddelats. 

Det belopp som ska återkrävas enligt 1 mom., inklusive dröjsmålsränta, är direkt utsökbart. Bestämmelser 
om indrivning av beloppet finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). 
 
 

4 kap. 

Bestämmelser om förvaltning 



17 §  

Allmän styrning och utveckling samt tillsyn 

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för den allmänna styrningen och utvecklingen av 
avbytarverksamheten.  

Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet har till uppgift att utöva tillsyn över att avbytarverksamheten 
ordnas, produceras och verkställs lagenligt och att styra tillsynen.  
 
 

18 §  

Organiseringsansvar  

Landskapet Österbotten, som avses i lagen om införande av landskapslagen, lagen om ordnande av social- 
och hälsovård och lagen om ordnande av räddningsväsendet (xx/20xx), har ansvar för att ordna 
avbytarservice.  

Med organiseringsansvar avses ansvar i enlighet med 7 § i landskapslagen (xx/201x) för att organisera de 
lagstadgade uppgifterna. Landskapet med organiseringsansvar kan i enlighet med 7 § i landskapslagen avtala 
om att organiseringsansvaret överförs på ett annat landskap. 

Det landskap som enligt 7 § 3 mom. i landskapslagen svarar för finansieringen ska ordna avbytarservicen 
på ett kostnadseffektivt sätt. 
 
 

19 §  

Produktionsansvar och samarbete 

Det landskap med organiseringsansvar som avses i 18 § ska producera avbytarservice på det sätt som avses 
i 8 och 9 § i landskapslagen.    

Produktionen av avbytarservice omfattar utövande av beslutanderätt som gäller individen inklusive de 
förvaltningsuppgifter som hänför sig till det.  

Landskapet kan producera servicen själv, skaffa servicen från andra serviceproducenter eller producera 
servicen i samarbete med andra landskap i enlighet med 8 kap. i landskapslagen. Dessutom kan landskapen 
producera avbytarservice genom samarbete. 
 

20 §  

Överföring av behörighet 

Landskapsfullmäktige ska i avbytarärenden som gäller en individ överföra behörighet till en 
tjänsteinnehavare i enlighet med 79 § 3 mom. i landskapslagen. 
 

21 §  

Delgivning av beslut med en part 

Beslut delges genom vanlig delgivning enligt 59 § i förvaltningslagen (434/2003). 
 

22 §  

Statens ersättning för kostnaderna för avbytarservice 

Inom ramen för det anslag som anvisats i statsbudgeten betalas till landskapet Österbotten av statens medel 
de ersättningar enligt 12 § som landskapet betalat. 

Social- och hälsovårdsministeriet betalar till landskapet Österbotten årligen den ersättning som avses i 1 
mom. som förskott i två lika stora poster i januari och juli så att förskottet står till landskapets förfogande den 
första bankdagen i månaden. Social- och hälsovårdsministeriet kan av särskilda skäl betala förskott med 
avvikelse från vad som föreskrivs ovan, om landskapets beredskap att betala de ersättningar som avses i 
denna lag annars äventyras. 

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer senast den 25 juni varje år det slutliga beloppet av statens 
ersättning för det föregående kalenderåret. Landskapet ska för detta ändamål lämna ministeriet en utredning 
över kostnaderna för det föregående året senast den 20 den månad som föregår fastställandet. 



Om de förskott som under kalenderåret betalats till landskapet i enlighet med 2 mom. överstiger det 
slutliga beloppet av statens ersättning för samma år, ska landskapet återbetala det överbetalda beloppet till 
staten senast före utgången av juli respektive år. 
 
 

23 §  

Statens ersättning för förvaltningskostnader 

Till landskapet Österbotten betalas av statens medel ersättning för de förvaltningskostnader som skötseln 
av uppgifterna enligt denna lag orsakar landskapet.  

Social- och hälsovårdsministeriet beslutar om maximibeloppet för den ersättning som avses i 1 mom. och 
betalar förskott på ersättningen till landskapet. 

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer senast den 25 juni varje år det slutliga beloppet av statens 
ersättning för det föregående kalenderåret. Landskapet ska för detta ändamål lämna ministeriet en utredning 
över kostnaderna för det föregående året senast den 20 den månad som föregår fastställandet. 

Om de förskott som under kalenderåret betalats till landskapet i enlighet med 2 mom. överstiger det 
slutliga beloppet av statens ersättning för samma år, ska landskapet återbetala det överbetalda beloppet till 
staten senast före utgången av juli respektive år. 
 
 

24 §  

Landskapets skyldighet att återbetala statlig ersättning som erhållits utan grund 

Landskapet ska till staten återbetala en ersättning som den fått utan grund av statens medel.  
På det belopp som ska återbetalas tas det ut en ränta enligt 4 § 1 mom. i räntelagen räknat från ingången av 

det kalenderår som följer på det år under vilket den statliga ersättningen har betalats utan grund. 
Återkrav av statlig ersättning som betalats utan grund får efterges helt eller delvis, om beloppet är litet eller 

om ett återkrav ska anses oskäligt. Återkrav samt uttagande av ränta ska dock ske till fullt belopp, om 
återkravet beror på att den service som lämnats eller den ersättning som betalats inte har motsvarat de regler 
för statligt stöd till jord- och skogsbruket som ligger till grund för godkännandet av avbytarsystemet och om 
Europeiska unionens lagstiftning kräver det. 

Social- och hälsovårdsministeriet kan besluta att det belopp som ska återbetalas avdras senare i samband 
med utbetalningen av följande statliga ersättning. 
 
 

5 kap. 

Ändringssökande 

25 §  

Ändringssökande 

Omprövning av ett beslut som gäller avbytarservice får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen. 
Ett beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos 

Vasa förvaltningsdomstol på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).  
Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar 

besvärstillstånd.  
 
 

6 kap. 

Särskilda bestämmelser 

26 §  

Anmälningsskyldighet 

En pälsdjursuppfödare ska meddela landskapet sådana uppgifter om sig själv och sin pälsfarm som kan 
inverka på beviljande av avbytarservice för honom eller henne eller på erhållande av ersättning som betalas 
för avbytarservice som han eller hon själv skaffar eller på ersättningsbeloppet. 



Avbytarserviceproducenten ska meddela landskapet sådana uppgifter om avbytarservicen, avbytaren och 
sin näringsverksamhet som kan inverka på erhållandet av ersättning för avbytarservice som skaffats själv 
eller på ersättningsbeloppet. 

Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska meddelas enligt 1 och 2 mom. får utfärdas genom 
förordning av statsrådet.  
 

27 §  

Rätt att få uppgifter 

Trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar av rätten att få uppgifter har landskapet rätt att av 
de i 4 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) avsedda myndigheterna avgiftsfritt 
få sådana uppgifter som är nödvändiga vid verkställigheten av uppdrag enligt denna lag. 
 

28 §  

Sekretess 

Trots vad som föreskrivs någon annanstans i lag, gäller sekretessen dock inte sådana handlingar och 
uppgifter i dem som hänför sig till verkställigheten av denna lag, om de ska offentliggöras med stöd av 
gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn. 
 

29 §  

Bevarande av handlingar 

Handlingar som gäller beviljande av och ersättning för avbytarservice ska bevaras den tid som anges i 
gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn, om inte arkivverket har bestämt att handlingarna ska 
bevaras varaktigt. 
 

30 §  

Information om avbytarservice 

Landskapet svarar för att de enskilda stöden offentliggörs på det sätt som förutsätts i 
gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn. 
 

31 §  

Justering av beloppen med lönekoefficienten 

De belopp som anges i denna lag justeras årligen vid ingången av januari med den lönekoefficient som 
avses i 96 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare. De belopp som anges i denna lag motsvarar nivån 
för lönekoefficienten för 2017. 
 
 

7 kap. 

Ikraftträdandebestämmelse 

32 §  

Ikraftträdande 

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas särskilt genom lag. 
 

————— 
  



 
 
 

3. 

Lag 

om vikariehjälp för renskötare  

 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

 
1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

1 §  

Lagens syfte och beaktande av Europeiska unionens lagstiftning 

Syftet med vikariehjälp för renskötare är att stödja renskötares arbetsmotivation och möjligheter till ett 
längre arbetsliv. 

Vid verkställigheten av denna lag iakttas dessutom kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 genom 
vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras 
förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn). 
 

2 §  

Avbytarservice 

Kostnaderna för vikariehjälp som renskötaren själv skaffar ersätts inom ramen för det anslag som anvisas i 
statsbudgeten i enlighet med denna lag. 
 

3 § 

Renskötare 

Denna lag tillämpas på renskötare som ensamma eller tillsammans med en person under 18 år som är släkt 
med renskötaren i rakt nedstigande led och som varaktigt lever i renskötarens hushåll äger minst 50 i 5 § i 
renskötsellagen (848/1990) avsedda inräknade renar.  

Äganderätten och antalet renar baserar sig på den renlängd enligt 30 § i renskötsellagen som senast 
fastställts och som är tillgänglig vid tidpunkten för vikariehjälpen. En ändring som gjorts i renlängden efter 
fastställandet beaktas bara om renbeteslagets styrelse fastställer ändringen före den tidpunkt vid vilken 
vikariehjälpen utförs. 

Dessutom förutsätts det att  
a) den renskötsel som renskötaren bedriver motsvarar definitionen av mikroföretag samt små och 

medelstora företag i gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn,  
b) den renskötsel som renskötaren bedriver inte motsvarar definitionen av företag i svårigheter i 

gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn, 
c) den renskötsel som renskötaren bedriver inte är föremål för ett återbetalningskrav till följd av ett 

kommissionsbeslut om att ett stöd är olagligt och oförenligt med den inre marknaden eller, om renskötseln 
varit föremål för ett återbetalningskrav, att fordran har betalats. 

Alla förutsättningar i 1 mom. ska uppfyllas också vid tidpunkten för avbytarservicen. 
 

4 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 



1) familjemedlem make samt person som inte fyllt 18 år och som varaktigt lever i renskötarens hushåll och 
är släkt med renskötaren eller dennes make i rakt nedstigande led, 

2) make äkta make och en person som lever i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden. 
 
 

2 kap. 

Vikariehjälp 

5 §  

Förutsättningar för erhållande av vikariehjälp 

En renskötare kan få vikariehjälp enligt denna lag, om behovet av vikariehjälp orsakats av renskötarens 
arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall. Arbetsoförmågan ska visas med ett intyg av en läkare, 
sjukskötare eller hälsovårdare till den del antalet vikariehjälpsdagar per kalenderår överskrider sju dagar. 

Förutsättningarna för att få vikariehjälp uppfylls inte om renskötaren vid den tidpunkt vikariehjälpen 
utförs, i enlighet med en lag som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) får full 
invalidpension som beviljats tills vidare, rehabiliteringsstöd som motsvarar full invalidpension, 
ålderspension eller arbetslivspension. 
 
 

6 § 

Maximitiden för vikariehjälp per år 

Landskapet kan bevilja en renskötare högst 170 timmar vikariehjälp per kalenderår.  
Vikariehjälpstimmar får användas under högst 90 dagar per kalenderår. 

 
 

7 § 

Ansökan om vikariehjälp 

Renskötaren ska skriftligen ansöka om vikariehjälp hos landskapet innan det arbete som ingår i 
vikariehjälpen inleds. Vikariehjälp ska sökas separat när varje behov av vikariehjälp börjar eller när 
vikariehjälpen för samma behov fortsätter efter ett avbrott.  

Ingen separat ansökan behöver dock göras om  
1) renskötaren redan tidigare har lämnat landskapet ett i 5 § 1 mom. avsett intyg av vilket framgår hans 

eller hennes arbetsoförmåga när vikariehjälpen i fråga börjar, eller  
2) renskötaren ännu inte har lämnat landskapet den ansökan om ersättning enligt 11 § som hänför sig till 

föregående ansökan om vikariehjälp.  
De uppgifter som behövs för att bevilja vikariehjälp ska framgå av ansökan och bilagorna till den. 

 
 
 

3 kap. 

Ersättning som betalas för vikariehjälp 

8 §  

Ersättning som betalas för vikariehjälp 

Ersättning för vikariehjälp betalas till serviceproducenten.  
I ersättning betalas det timpris som renskötaren och serviceproducenten kommit överens om, dock högst 

17,32 euro per timme. Beloppet justeras årligen vid ingången av januari med den lönekoefficient som avses i 
96 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare. Det belopp som anges i denna lag motsvarar nivån för 
lönekoefficienten 2017.  

Det pris som avses i 2 mom. får endast utgöras av sådan ersättning för arbete som avses i 25 § i lagen om 
förskottsuppbörd (1118/1996). Ersättning betalas inte för mervärdesskattens andel. 
 

9 § 



Arbeten som ersättningen grundar sig på 

Kostnaderna kan ersättas bara om de orsakats av skötsel av sådana vid tidpunkten för vikariehjälpen 
nödvändiga renskötselarbeten som renskötaren själv skulle ha utfört för egen, en familjemedlems eller 
renbeteslagets räkning, om renskötaren inte hade varit arbetsoförmögen. 

Kostnaderna ersätts inte, om 
1) en familjemedlem till renskötaren hade kunnat utföra det arbete som vikarien utfört, 
2) annat offentligt finansieringsstöd har beviljats för arbetet, 
3) arbetet hör till renskötarens uppgifter när han eller hon är i anställningsförhållande eller 

uppdragsförhållande till renbeteslaget, 
4) arbetet hänför sig till ett förtroende- eller förvaltningsuppdrag eller annat motsvarande uppdrag som 

renskötaren fullgör, eller 
5) arbetet består av sådan förädling av en renprodukt som inte är nödvändig med tanke på produktens 

hållbarhet. 
 
 

10 § 

Vikarien 

Kostnaderna kan ersättas endast om renskötaren har skaffat vikariehjälpen av en serviceproducent som är 
införd i förskottsuppbördsregistret. 

Kostnaderna ersätts inte om renskötaren eller en familjemedlem direkt eller indirekt har producerat 
servicen eller om vikarien är en familjemedlem till renskötaren. 
 

11 § 

Ansökan om och utbetalning av ersättning 

Renskötaren ska ansöka om ersättning hos landskapet senast den kalendermånad som följer efter den 
tidpunkt då vikariehjälpen utfördes. Ersättning kan beviljas även om ansökan inte lämnats in inom 
föreskriven tid, om det vore oskäligt att vägra ersättning på grund av att ansökan lämnats in för sent. 

Av ansökan och dess bilagor ska framgå 
1) vikariehjälpsdagarna och antalet arbetade timmar, 
2) serviceproducenten,  
3) vikariens namn, 
4) vilka uppgifter vikarien har utfört, 
5) det överenskomna timpriset för ordnande av vikariehjälpen,  
6) renskötarens bekräftelse på att de i 10 § föreskrivna förutsättningarna för ersättning för kostnader är 

uppfyllda, 
7) övriga uppgifter som behövs för betalning av ersättning. 
Till ansökan ska fogas serviceproducentens bekräftelse av 2 mom. 1–5 punkten samt serviceproducentens 

meddelande om att annat offentligt finansieringsstöd för arbetet inte har beviljats serviceproducenten. 
Landskapet ska betala ersättningen till ett av serviceproducenten angivet konto hos en bank i någon av 

Europeiska unionens medlemsstater. 
 

12 § 

Utlåtanden 

En i 19 § i renskötsellagen avsedd renvärd eller, när denne är förhindrad, renvärdens i 2 mom. i den 
paragrafen avsedda ställföreträdare ska ge landskapet ett utlåtande där han eller hon i behövlig omfattning 
ger en bedömning av om förutsättningarna för vikariehjälp och ersättande av kostnaderna uppfylls. 
Utlåtandet ges av renvärden i det renbeteslag där den renskötare som anlitat vikariehjälpen är delägare. 
Renskötaren ska underrätta renvärden om att vikariehjälp skaffas så snart det framgått att vikariehjälp 
behövs. 

Landskapet kan begära utlåtande av renbeteslagets styrelse, om ansökan om vikariehjälp eller ersättning 
för kostnader står i strid med det i 1 mom. avsedda utlåtandet eller om det annars behövs för att ärendet ska 
kunna utredas. 
 

13 § 

Återkrav av ersättning som betalats utan grund 



Om ersättning har betalats utan grund, är renskötaren skyldig att betala de kostnader som detta orsakat 
landskapet.  

Landskapet kan helt eller delvis avstå från återkrav, om detta anses skäligt och betalningen av den 
ersättning som betalats utan grund inte kan anses ha berott på svikligt förfarande från renskötarens eller 
dennes företrädares sida. Landskapet kan också avstå från återkrav om det belopp som ska återkrävas är litet. 
Återkrav samt uttagande av ränta ska dock ske till fullt belopp, om återkravet beror på att den ersättning som 
betalats inte har motsvarat de regler för statligt stöd till jord- och skogsbruket som ligger till grund för 
godkännandet av avbytarsystemet och om Europeiska unionens lagstiftning kräver det. Beslut om återkrav 
ska fattas inom fem år från det att den ogrundade ersättningen betalades, om inte något annat följer av 
Europeiska unionens lagstiftning.  

Om en fordran som fastställts genom ett beslut om återkrav inte har betalats på förfallodagen, får en årlig 
dröjsmålsränta tas ut från förfallodagen enligt den räntesats som föreskrivs i 4 § 1 mom. i räntelagen 
(633/1982). Förfallodagen får infalla tidigast två veckor efter det att beslutet om återkrav meddelades. 

En fordran som fastställts genom ett beslut om återkrav är inklusive dröjsmålsränta direkt utsökbar. 
Bestämmelser om indrivning av fordran finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). 
 
 

4 kap. 

Bestämmelser om förvaltning 

14 § 

 Allmän styrning och utveckling samt tillsyn  

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för den allmänna styrningen och utvecklingen av verksamhet som 
avses i denna lag.  

Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet har till uppgift att utöva tillsyn över att avbytarverksamheten 
ordnas, produceras och verkställs lagenligt och att styra tillsynen. 
 

15 §  

Organiseringsansvar  

Landskapet Lappland, som avses i lagen om införande av landskapslagen, lagen om ordnande av social- 
och hälsovård och lagen om ordnande av räddningsväsendet (xx/20xx), har ansvar för att ordna 
avbytarservice. 

Med organiseringsansvar avses ansvar i enlighet med 7 § i landskapslagen (xx/20xx) för att organisera de 
lagstadgade uppgifterna. Landskapet med organiseringsansvar kan i enlighet med 7 § i landskapslagen avtala 
om att organiseringsansvaret överförs på ett annat landskap. 

Det landskapet som enligt 7 § 3 mom. i landskapslagen svarar för finansieringen ska ordna avbytarservicen 
på ett kostnadseffektivt sätt. 
 

16 §  

Produktionsansvar och samarbete  

Det landskap med organiseringsansvar som avses i 15 § ska producera avbytarservice på det sätt som avses 
i 8 och 9 § i landskapslagen.    

Produktionen av avbytarservice omfattar utövande av beslutanderätt som gäller individen inklusive de 
förvaltningsuppgifter som hänför sig till det.  

Landskapet kan producera servicen själv, skaffa servicen från andra serviceproducenter eller producera 
servicen i samarbete med andra landskap i enlighet med 8 kap. i landskapslagen. Dessutom kan landskapen 
producera avbytarservice genom samarbete. 
 

17 §  

Överföring av behörighet 

Landskapsfullmäktige ska i avbytarärenden som gäller en individ överföra behörighet till en 
tjänsteinnehavare i enlighet med 79 § 3 mom. i landskapslagen. 
 

18 § 



Delgivning av beslut  

Beslut delges en part på det sätt som anges i 59 § i förvaltningslagen (434/2003). 
 

19 §  

Statens ersättning för kostnaderna för avbytarservice 

Inom ramen för det anslag som anvisats i statsbudgeten betalas till landskapet Lappland av statens medel 
de ersättningar enligt 8 § som landskapet betalat. 

Social- och hälsovårdsministeriet betalar till landskapet Lappland årligen den ersättning som avses i 1 
mom. som förskott i två lika stora poster i januari och juli så att förskottet står till landskapets förfogande den 
första bankdagen i månaden. Social- och hälsovårdsministeriet kan av särskilda skäl betala förskott med 
avvikelse från vad som föreskrivs ovan, om landskapets beredskap att betala de ersättningar som avses i 
denna lag annars äventyras. 

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer senast den 25 juni varje år det slutliga beloppet av statens 
ersättning för det föregående kalenderåret. Landskapet ska för detta ändamål lämna ministeriet en utredning 
över kostnaderna för det föregående året senast den 20 den månad som föregår fastställandet. 

Om de förskott som under kalenderåret betalats till landskapet i enlighet med 2 mom. överstiger det 
slutliga beloppet av statens ersättning för samma år, ska landskapet återbetala det överbetalda beloppet till 
staten senast före utgången av juli respektive år. 
 
 

20 §  

Statens ersättning för förvaltningskostnader 

Till landskapet Lappland betalas av statens medel ersättning för de förvaltningskostnader som skötseln av 
uppgifterna enligt denna lag orsakar landskapet.  

Social- och hälsovårdsministeriet beslutar om maximibeloppet för den ersättning som avses i 1 mom. och 
betalar förskott på ersättningen till landskapet. 

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer senast den 25 juni varje år det slutliga beloppet av statens 
ersättning för det föregående kalenderåret. Landskapet ska för detta ändamål lämna ministeriet en utredning 
över kostnaderna för det föregående året senast den 20 den månad som föregår fastställandet. 

Om de förskott som under kalenderåret betalats till landskapet i enlighet med 2 mom. överstiger det 
slutliga beloppet av statens ersättning för samma år, ska landskapet återbetala det överbetalda beloppet till 
staten senast före utgången av juli respektive år. 
 
 

21 § 

Landskapets skyldighet att återbetala statlig ersättning som erhållits utan grund 

Landskapet ska till staten återbetala en ersättning som den fått utan grund av statens medel.  
På det belopp som ska återbetalas tas det ut en ränta enligt 4 § 1 mom. i räntelagen räknat från ingången av 

det kalenderår som följer på det år under vilket den statliga ersättningen har betalats utan grund. 
Återkrav av statlig ersättning som betalats utan grund får efterges helt eller delvis, om beloppet är litet eller 

om ett återkrav ska anses oskäligt. Återkrav samt uttagande av ränta ska dock ske till fullt belopp, om 
återkravet beror på att den service som lämnats eller den ersättning som betalats inte har motsvarat de regler 
för statligt stöd till jord- och skogsbruket som ligger till grund för godkännandet av avbytarsystemet och om 
Europeiska unionens lagstiftning kräver det. 

Social- och hälsovårdsministeriet kan också besluta att det belopp som ska återbetalas avdras senare i 
samband med utbetalningen av följande statliga ersättning. 
 
 
 

5 kap. 

Ändringssökande 

22 § 

Ändringssökande 



Omprövning av ett beslut som gäller avbytarservice får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen.  
Ett beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos 

Norra Finlands förvaltningsdomstol på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).  
Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta 

förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
 
 

6 kap. 

Särskilda bestämmelser 

23 § 

Anmälningsskyldighet 

En renskötare ska meddela landskapet sådana uppgifter om sig själv, sina familjemedlemmar och sitt 
renskötselarbete som kan inverka på beviljande av vikariehjälp för honom eller henne eller på erhållande av 
ersättning eller på ersättningsbeloppet. 

Serviceproducenten ska meddela landskapet sådana uppgifter om vikariearbetet, vikarien och sin 
näringsverksamhet som kan inverka på erhållandet av ersättning för vikariehjälp eller på ersättningsbeloppet. 

Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska meddelas enligt 1 och 2 mom. får utfärdas genom 
förordning av statsrådet.  
 
 

24 § 

Rätt att få uppgifter 

Trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar av rätten att få uppgifter har landskapet rätt att av 
de i 4 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) avsedda myndigheterna och av ett 
renbeteslag, en renvärd och en renvärds ställföreträdare avgiftsfritt få sådana uppgifter som är nödvändiga 
vid verkställigheten av uppdrag enligt denna lag.  
 

25 § 

Sekretess 

Trots vad som föreskrivs någon annanstans i lag, gäller sekretessen dock inte sådana handlingar och 
uppgifter i dem som hänför sig till verkställigheten av denna lag, om de ska offentliggöras med stöd av 
gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn. 
 

26 §  

Bevarande av handlingar 

Handlingar som gäller beviljande av och ersättning för avbytarservice ska bevaras den tid som anges i 
gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn, om inte arkivverket har bestämt att handlingarna ska 
bevaras varaktigt. 
 
 

7 kap. 

Ikraftträdandebestämmelse 

27 §  

Ikraftträdande 

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas särskilt genom lag. 
 

————— 
  



 
 
 
 
 
 
 

4. 

Lag 

om införande av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare, lagen om avbytarservice för 
pälsdjursuppfödare och lagen om vikariehjälp för renskötare 

 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

 
 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

1 §  

Ikraftträdandet av lagstiftningen om avbytarservice 

Lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (x/20xx), lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare 
(x/20xx) och lagen om vikariehjälp för renskötare (x/20xx) träder i kraft vid ikraftträdandet av denna lag.  
 
 

2 §  

Författningar som upphävs 

Genom denna lag upphävs lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996), lagen om 
avbytarservice för pälsdjursuppfödare (1264/2009) och lagen om vikariehjälp för renskötare (1238/2014). 
 
 

3 §  

Tillämpningsområde och förhållande till annan lagstiftning 

Denna lag innehåller bestämmelser om omständigheter som hänför sig till överföringen till landskapen av 
den organisering av avbytarservice för lantbruksföretagare, pälsdjursuppfödare och renskötare som avses i 6 
§ 1 mom. 24 punkten i landskapslagen (x/20xx) samt bestämmelser om ikraftträdandet av och 
övergångsbestämmelser för de lagar som avses i 1 §. I fråga om omständigheter som hänför sig till 
överföringen av uppgifter gäller dessutom vad som föreskrivs särskilt.  
 
 

2 kap.  

Bestämmelser om uppgifter och behörighet 

4 §  

Uppdragsavtalens upphörande 

De uppdragsavtal enligt 12 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare och 20 § i lagen om 
avbytarservice för pälsdjursuppfödare som är i kraft när denna lag träder i kraft upphör att gälla vid denna 
lags ikraftträdande.  
 



5 §  

Övergångsbestämmelser som gäller anhängiga ärenden 

De ansökningar om avbytarservice som med stöd av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare och 
lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare är anhängiga hos den lokala enheten vid ikraftträdandet av 
denna lag lämnas över till landskapen för behandling och avgörande den 1 januari 2019. Detsamma gäller 
ersättningar för avbytarservice som lokala enheter beviljat, uttagande av kundavgifter, återkrav och andra 
uppdrag som hänför sig till dessa. Landskapen ska på ärenden som överförs med stöd av denna bestämmelse 
tillämpa de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag. 

Den lokala enheten ska senast den xx.xx.20xx lägga fram en sammanställning över de halvfärdiga uppdrag 
som överförs till landskapet enligt 1 mom.   

På avbytarservice som renskötaren ordnat själv innan denna lag har trätt i kraft tillämpas trots vad som 
föreskrivs i denna lag de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.   
 

6 §  

Övergångsbestämmelser som gäller omprövningsförfarande och ändringssökande 

På ett förvaltningsbeslut som med stöd av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare, lagen om 
avbytarservice för pälsdjursuppfödare eller lagen om vikariehjälp för renskötare meddelats före den 1 januari 
2019 tillämpas de bestämmelser om omprövningsförfarande och ändringssökande som gällde vid 
ikraftträdandet av denna lag.  
 

7 §  

Övergångsbestämmelser som gäller ersättande av kostnader och återbetalning 

På ersättande av kostnader som orsakats kommuner som ingått uppdragsavtal enligt lagen om 
avbytarservice för lantbruksföretagare eller lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare och på 
återbetalning av statlig ersättning tillämpas i fråga om verksamhet som ägt rum före ikraftträdandet av denna 
lag de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, om inte något annat föreskrivs i denna lag. 

En kommun som ingått uppdragsavtal ska i samband med den redovisning enligt lagen om avbytarservice 
för lantbruksföretagare som gäller 2018 till staten återbetala den ersättning av statens medel som den fått för 
semesterlöneskulden till avbytarna.  

På ersättande av kostnader som orsakats Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt enligt lagen om 
avbytarservice för lantbruksföretagare, lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare eller lagen om 
vikariehjälp för renskötare tillämpas i fråga om verksamhet som ägt rum före ikraftträdandet av denna lag 
och verksamhet som ägt rum efter ikraftträdandet av denna lag de bestämmelser som gällde vid 
ikraftträdandet. 
 
 

3 kap. 

Bestämmelser som gäller personalen 

8 §  

Ställningen för den personal som överförs från kommunerna 

När uppgifter som gäller avbytarservice och den personal som sköter uppgifterna överförs vid 
ikraftträdande av denna lag från de kommuner som är lokala enheter till landskapet och till landskapens 
nationella servicecenter betraktas överföringen som överlåtelse av rörelse. 

Som överlåtelse av rörelse betraktas också överföring av stöduppgifter till de kommunala uppgifter som 
avses i 1 mom. och överföring av den personal som utför sådana uppgifter, om minst hälften av dessa 
personers faktiska uppgifter är stöduppgifter till i 1 mom. avsedda uppgifter.  

Landskapet svarar för sådan semesterlöneskuld som förfaller till betalning vid utgången av 2018.  
Bestämmelserna i 1 och 2 mom. ska också tillämpas på överföring av uppgifter och den personal som utför 

uppgifterna till en sammanslutning som hör till landskapskoncernen eller där landskapen har bestämmande 
inflytande och som bildas senast den 31 december 2020.  
 

9 §  



Ställningen för den personal som överförs från Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 

 
 

4 kap.  

Egendomsarrangemang 

10 §  

Egendomsarrangemangens syfte 

Syftet med bestämmelserna om överföring av egendom i detta kapitel motsvarar den målsättning för 
egendomsarrangemangen som anges i 11 § i lagen om införande av lagstiftningen om genomförande av 
landskapsreformen och lagstiftningen om omorganisering av statens tillstånds-, styrnings- och 
tillsynsuppgifter.  

Utöver det som föreskrivs i 1 mom. ska det vid egendomsarrangemang dessutom beaktas att en kommun 
som är en lokal enhet har fått statlig ersättning med stöd av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare 
och lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare för egendom som hör till den verksamhet som överförs 
enligt denna lag.  
 

11 §  

Egendomsarrangemang 

På egendomsarrangemang i anslutning till den verksamhet som enligt denna lag överförs från kommunen 
till landskapet tillämpas följande bestämmelser i lagen om införande av lagstiftningen om genomförande av 
landskapsreformen och lagstiftningen om omorganisering av statens tillstånds-, styrnings- och 
tillsynsuppgifter: 

1) bestämmelserna i 12 § om lokaler som används av kommunen, 
2) bestämmelserna i 13 § om överföring till landskapet av lös egendom som används av kommunen, 
3) bestämmelserna i 14 § 1 och 2 mom. om överföring till landskapet av avtal och ansvarsförbindelser som 

binder kommunen, med undantag av uppdragsavtalen i 4 § i denna lag,  
4) bestämmelserna i 17 § om kommunens sammanställning över egendom och avtal som överförs från 

kommunen samt lokaler som hyrs av kommunen,  
5) bestämmelserna i 18 § om landskapets beslut,  
6) bestämmelserna i 19 § om kommunens besvärsrätt,  
7) bestämmelserna i 20 § om registrering av egendomsarrangemang i den kommunala bokföringen,  
8) bestämmelserna i 24 § om anmälan till borgenärer och avtalsparter,   
9) bestämmelserna i 25 § om överföring av landskapets avtal och ansvarsförbindelser till servicecentret,  
10) bestämmelserna i 26 § om förvärv av egendom.  

 
 
 

5 kap.  

Särskilda bestämmelser 

12 §  

Lomitusnetti 

 
 
 

13 §  

Tillämpning av bestämmelserna om den temporära förvaltningen 

Bestämmelserna i 7–9 § i lagen om införande av landskapslagen, lagen om ordnande av social- och 
hälsovård och lagen om ordnande av räddningsväsendet tillämpas även på den lagstiftning som införs genom 
denna lag.  



Vad som föreskrivs i 9 § i den lagen om det temporära organets rätt att få uppgifter gäller också de 
uppgifter som Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt innehar med stöd av lagen om avbytarservice för 
lantbruksföretagare, lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare och lagen om vikariehjälp för 
renskötare. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt kan lämna ut uppgifterna trots sekretessbestämmelserna 
och andra begränsningar av rätten att få uppgifter samt bestämmelserna i 45 a § i lagen om avbytarservice för 
lantbruksföretagare. 
 
 

14 §  

Vikariehjälp på grund av arbetsoförmåga 

I det maximiantal på 1095 dagar som avses i 10 § 1 mom. i lagen om avbytarservice för 
lantbruksföretagare inräknas också de vikariehjälpsdagar som den som får avbytarservice fått med stöd av 7 
§ i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare det år som föregår året för ikraftträdandet av denna lag.  
 

15 §  

Tillämpning av bestämmelserna om kommuner på kommuner, kommunala affärsverk eller samkommuner 

Vad som i denna lag föreskrivs om kommuner tillämpas också på samkommuner och kommunala 
affärsverk. 
 

16 §  

Ansökningstid som landskapet bestämmer 

Trots det som i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare och lagen om avbytarservice för 
pälsdjursuppfödare anges om den ansökningstid som landskapet bestämmer, ska ansökan om avbytarservice 
för 2019 göras senast den 31 januari 2019. 
 
 
 

17 §  

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.  
 

————— 
 
 
  



 
 

5. 

Lag 

om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) en ny 114 a § som följer:  

 
114 a § 

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts sakkunnigtjänster 

Utöver det som föreskrivs om Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts uppgifter i 114 §, kan 
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt producera sakkunnigtjänster som hänför sig till lagen om 
avbytarservice för lantbruksföretagare (x/20xx), lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare (x/20xx) 
och lagen om vikariehjälp för renskötare (x/20xx), för landskapet, det nationella servicecenter som avses i 
landskapslagen, Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet och social- och hälsovårdsministeriet.  

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  . 

————— 
  



 
 

6. 

Lag 

om ändring av 5 § i lagen om domstolsavgifter 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om domstolsavgifter (1455/2015) 5 § 6 punkten som följer: 

 
5 § 

Avgiftsfria prestationer 

Avgifter enligt denna lag tas inte ut 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

6)  i ärenden enligt lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996) eller lagen om 
avbytarservice för lantbruksföretagare (xx/20xx) eller i ärenden som gäller landsbygdsnäringsstöd 
och avser betalningslättnader för krediter, frivillig skuldsanering eller avstående från statens 
regressanspråk, 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  . 

————— 
 

 

7. 

Lag 

om ändring av 19 c § i lagen om Keva 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Keva (66/2016) 19 c §, sådan den lyder i lag x/20  , som följer:  

 
 

19 c § 

Utjämningsavgift 

Utjämningsavgiften ska utöver pensionsavgifterna enligt 19 a och 19 b § täcka pensionsavgifterna på lång 
sikt. Utjämningsavgift betalas av landskapen och kommunerna. 

Utjämningsavgiften fördelas mellan landskapen och kommunerna i förhållande till landskapens och 
kommunernas andel av arbetsinkomsterna enligt 85 § i pensionslagen för den offentliga sektorn vid denna 
lags ikraftträdande. Denna fördelning används åren 2019—2028. Vid beräkning av fördelningen räknas som 
landskapens arbetsinkomster arbetsinkomsterna för den personal som övergår till landskapen enligt lagen om 
införande av landskapslagen och lagen om ordnande av social- och hälsovård ( / ) och lagen om införande av 
lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare, lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare och lagen 
om vikariehjälp för renskötare ( / ). Som landskapens arbetsinkomster räknas dessutom de i 85 § i 
pensionslagen för den offentliga sektorn avsedda arbetsinkomsterna för anställda i bolag som producerar 
social- och hälsovårdstjänster där aktieinnehavet övergår från en kommun eller samkommun till ett landskap 
i samband med inrättandet av landskapen. Som kommunernas arbetsinkomster räknas de i 85 § i 
pensionslagen för den offentliga sektorn avsedda arbetsinkomsterna för personal som blir kvar hos 
kommunerna, samkommunerna, bolagen, stiftelserna och föreningarna. 

Landskapens andel fördelas mellan landskapen i förhållande till den statliga finansieringen enligt lagen om 
landskapens finansiering ( / ). Kommunernas andel fördelas mellan kommunerna varje år i förhållande till 



skattefinansieringen enligt kommunernas senast fastställda bokslut. Med kommunens skattefinansiering 
avses kommunens kommunalskatte-, fastighetsskatte- och samfundsskatteinkomster samt de statsandelar 
som kommunen beviljas med stöd av lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009), lagen om 
finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och lagen om fritt bildningsarbete 
(632/1998). Vid beräkning av kommunens andel beaktas dock inte den höjning av statsandelen enligt 
prövning som avses i 30 § i lagen om statsandel för kommunal basservice. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  . 

————— 

 

 
Helsingfors den              2017 

 
 
 

Statsminister 

Juha Sipilä 

 
 
 
 
 
 

Familje- och omsorgsminister Juha Rehula 

 

 


