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Lomituspalvelut koronakriisin aikana

• Maatalousyrittäjien lomituspalvelut toimivat normaalisti
• Toimistot on poikkeuksellisesti suljettu asiakkailta mutta lomituspyyntöjä 

otetaan vastaan normaalien toimintatapojen mukaan (lomituspalveluohjaajat 
ovat pääosin etätöissä)

• Saat yhteyden soittamalla, sähköpostilla ja Lomitusnetissä
• EI ilta tai viikonloppupäivystystä vaikka poikkeustila onkin
• Tilakäyntejä tehdään vain erityisen painavasta syystä. Kaikki koulutukset, 

työkokoukset, yhteistapaamiset yms. on peruttu
• Maatalouslomittajat työskentelevät maatiloilla kuten ennenkin

• Työskentelyssä muistetaan kuitenkin noudattaa korostettua hygieniaa ja 
muita koronaviruksen torjuntaohjeita; käsienpesu, turvaväli myös työssä, 
ei turhia kontakteja, EI sairaana töihin 

• Toivomme maatalousyrittäjien ottavan yhteyttä lomituspalveluihin HETI 
jos tilalla todetaan koronaa tai tila/tilalla on joku karanteenissa

- Tällöin mietimme tila- ja tapauskohtaisesti kuinka saamme lomituksen 
toteutettua mahdollisimman turvallisesti
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Lomituspalvelut koronakriisin aikana

• Sijaisapuoikeuteen ja vuosilomien siirtoon ei ole tullut muutoksia 
koronan vuoksi (lomituspalvelulaki)

• Sijaisapuoikeus määräytyy normaalisti. Sijaisapua ei voi saada jos ei 
ole työkyvytön (esim. karanteenin ajaksi mahdollisuus saada 
lomituspalveluja vuosilomana tai maksullisena lomituksena)

• Jo sovittuja lomituksia ei kannata perua ja lomituksia suositellaan 
tilanteesta huolimatta sopimaan tasaisesti koko vuodelle
• On tärkeää, että vuosilomat pidetään ja maatalouslomittajat työllistyvät myös 

tässä poikkeustilanteessa. Koronatilanteen kehittyessä saatamme joutua 
tilanteeseen, jossa lomittajaresurssia tarvitaan enenevässä määrin 
sijaisapulomitusten hoitamiseen. Jos näin käy vuosilomalomitusten 
järjestäminen vaikeutuu. Emme myöskään voi taata että lomat pystytään 
toteuttamaan myöhempänä ajankohtana.

* Lomamatkan peruuntuminen tai lomituksen peruminen muuten koronan 
takia ei ole syy siirtää vuosilomia seuraavalle vuodelle mikäli niitä ei ehditä enää 
loppuvuodesta toteuttaa
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Lomituspalvelut koronakriisin aikana
• Mikäli koronatilanne pahenee ja sairastumisia tulee huomattavasti 

lisää:
1. Lomituspalveluilla on mahdollisuus palkata ja ostaa 

lisätyövoimaa, mikäli sitä jostain on saatavilla
- Voidaan joutua tilanteeseen että työvoimaa priorisoidaan; 
tuettua maksullista lomitusta ja vuosilomia voidaan joutua 
perumaan. Tämä voi koskea myös sijaisapulomituksia.

2. Maatalousyrittäjän tulee varautua poikkeustilanteeseen; 

- tiloilta tulee löytyä varahenkilö /varasuunnitelma

- nyt kannattaa kartoittaa ja opastaa tilan töihin kaikki 
jotka voivat olla apuna hätätilanteessa (perheen nuoriso 
ja muu lähipiiri yms.)

- tilalla kannattaa opetella tekemään ”toisenkin työt”,jotta
pärjää hätätilanteessa muutaman päivän yksin.

- opastus/opettelu kannattaa aloittaa nyt heti !
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Lomituspalvelut koronakriisin aikana

• Maatalousyrittäjien lomituspalvelun perustehtävä on järjestää 
maatalouslomittaja kotieläintilalle

• myös näissä poikkeusoloissa teemme kaikkemme, että saamme palvelun 
järjestymään 

• meihin kannattaa olla yhteydessä jos jokin asia tässä tilanteessa 
mietityttää 

• muistattehan, että sijaisapuhakemus tulee aina tehdä kirjallisesti 
lomituspalveluihin ja vasta sen jälkeen voimme aloittaa lomituksen 
järjestelyt

Yhdessä toimien ja yhteistyötä tehden selviämme parhaiten tästä kriisistä !
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