
 

Maatalouslomituspalvelut karjataloustiloilla koronaepidemian aikana  

Koronaepäilyn vuoksi karanteenissa olevan maatalousyrittäjän lomituspalvelut 

Karanteenin aikana on mahdollista saada lomituspalveluja vuosilomana tai maksullisena lomituksena. 
Sijaisapua ei voi saada, jos ei ole työkyvytön. 

Maatalousyrittäjän tulee välittömästi ilmoittaa lomituspalvelulle, jos hänet asetetaan karanteeniin. 
Lomitustyöt järjestetään tilalla niin, että maatalouslomittaja ja karanteenissa oleva henkilö eivät 
työskentele samanaikaisesti. Koska maatalousyrittäjä ei karanteenin vuoksi voi työskennellä yhdessä 
lomittajan kanssa, on tärkeää, että tilalla on olemassa hyvät ohjeistukset.   

Maatalousyrittäjä voi mennä karanteenin aikanakin hoitamaan eläimiä (eläimet eivät ole karanteenissa), 
jollei tilalla ole työskentelemässä oman perheen lisäksi lomittajaa tai muita työntekijöitä samassa 
kotieläinrakennuksessa. 

Maatalousyrittäjän sairastuessa voidaan sairausajalle antaa sijaisapulomitusta 

Jos maatalousyrittäjä sairastuu koronavirukseen ja on työkyvytön, hän voi saada sijaisapulomitusta.  

Lomituspalvelut pyritään järjestämään mahdollisimman hyvin myös niissä tilanteissa, jos yrittäjä saa 
koronatartunnan ja joutuu sen vuoksi eristykseen. Tulemme selvittämään lomitusjärjestelyt aina 
tapauskohtaisesti.  Määräyksen eristyksestä tekee kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri. Hän myös 
arvioi onko lomittajan turvallista työskennellä tilalla. 

On tärkeää, ettei sairastunut maatalousyrittäjä altista kotieläinten hoidosta huolehtivaa 
maatalouslomittajaa tartunnalle. Maatalousyrittäjän tulee olla poissa tuotantorakennuksesta silloin, kun 
lomittaja on paikalla. Yrittäjän on varottava levittämästä virusta tuotantotiloihin ja maatalouslomittaja 
huolehtii omasta suojautumisestaan. 

Sijaisapulomituksella tarkoitetaan esimerkiksi maatilayrittäjän äkillisen sairastumisen aiheuttamaa 
sijaistustarvetta.  

Sijaisapua voi saada 7 päivää ilman lääkärintodistusta, 20 pv lääkärintodistuksella, ja tämän jälkeen 
lomituspalvelut tarvitsee myönteisen sairauspäivärahapäätöksen sijaisavun myöntämiseen (voi antaa 
ehdollisella päätöksellä, kun päiväraha-asiaa käsitellään Kelassa). 

 Sijaisapumaksu ja sairauspäiväraha perustuvat MYEL-työtuloon, sairauspäivärahaa haetaan Kelasta. 

Lomituksen varautumissuunnitelma 

Lomituspalveluilla on tehty suunnitelmaa lomitustarpeen äkillisen lisääntymisen varalta.  Varatyövoiman 
käyttöä lomituspalveluissa on kartoitettu ja kartoitetaan edelleen.  

Varautumisesta huolimatta saattaa tulla tilanteita, ettei lomituspalvelut pysty vastaamaan kaikkiin 
lomituspyyntöihin.  Tällaisessa tilanteessa joudutaan miettimään ensisijaisuus järjestystä.  Tärkeää on, että 
tiloilla löytyy myös omia varajärjestelmiä. 



Melan linkistä löydät vastauksia moniin kysymyksiin: 

https://www.mela.fi/uutiset/usein-kysyttyja-kysymyksia-koronaviruksesta-ja-sen-vaikutuksista-mela-
turvaan/ 

Sastamalan kaupunki järjestää lomituspalvelut myös Hämeenkyrön, Ikaalisten, Nokian, Ruoveden, 
Ylöjärven ja Virtain karjataloustiloille 

Lisätietoja antaa 

Raili Puro, lomituspalvelupäällikkö puh. 050 406 3115 

Alueelliset lomituspalveluesimiehet 

Sastamala (Vammala, Äetsä) ja Nokia Päivi Rantanen puh. 050 505 6227 

Sastamala (Kiikoinen, Mouhijärvi, Suodenniemi) ja Ikaalinen Hanna Ahro puh. 050 505 6228 

Hämeenkyrö Ylöjärvi Mirja Jaakkola puh. 050 550 1219 

Ruovesi, Virrat Päivi Hakala puh. 044 585 1300 
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