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1. LAKIPAKETIN LAKIMUUTOKSET JA 2. LAKIPAKETIN UUSIEN LOMITUSLAKIEN SUBSTANSSIPYKÄLÄT

2. LAKIPAKETIN UUSIEN LOMITUSLAKIEN HALLINTOMALLIA KOSKEVAT PYKÄLÄT

VUOSI      2020 2021 2022                                 2023(2024?) 2024(2025?)  

2024(2025?)
VOIMAAN 

KOLME UUTTA
LOMITUSLAKIA

2022 VOIMAAN
1. LAKIPAKETIN 

MUUTOKSET

Otakantaa.fi palaute:
* 1. lakipaketti: voimassa olevien  

lomituslakien (rajalliset) muutokset 
* 2. lakipaketin substanssipykäliin

suunnitellut asiat
* 2. lakipaketin kotieläintuottajien 
(eli maat.)lomituksen hallintomalli

1. lakipaketin ja 2. lakipaketin   
substanssipykälien valmistelu.

Perustetaan työryhmä 
selvittämään kotieläintuottajien 
lomituksen vaihtoehtoisia 
hallintomalleja siltä varalta, jos 
lomitus rajautuu maakuntien 
tehtävien ulkopuolelle.

1. lakipaketin HE eduskuntaan.

Muokataan Lomitusnettiä. 

Kun maakuntien tehtävät ovat 
selvillä, työryhmä valmistelee 
tarkemmin kotieläintuottajien 
lomitukselle valittua 
hallintomallia.

2. lakipaketin substanssipykälien, eli 3 uuden 
lomituslain valmistelu loppuun. 

Hallintomallia koskevat pykälät lisätään 
2. lakipakettiin ennen lausuntovaihetta.

Uuden
(uusien?)
tieto-
järjes-
telmän
valmis-
telua.

2. lakipaketti lausunnolle.1. lakipaketti lausunnolle.

2. lakipaketin HE eduskuntaan.

Uuden (uusien?) tietojärjestelmän valmistelua.

Huom! Aikataulutus elää ja päivittyy tarpeen mukaan

YKSINKERTAISTETTU LAINVALMISTELUN AIKATAULUTUS

Kuultaneen uudesta EU:n 
valtiontukisääntelystä(?) 
RISKI, JOS VIIPYY!



1. LAKIPAKETIN LAKIMUUTOKSET JA 2. LAKIPAKETIN UUSIEN LOMITUSLAKIEN SUBSTANSSIPYKÄLÄT

2. LAKIPAKETIN UUSIEN LOMITUSLAKIEN HALLINTOMALLIA KOSKEVAT PYKÄLÄT

VUOSI      2020 2021 2022                                 2023(2024?) 2024(2025?)  

Jos KOM
on hyväksynyt (kotiel.), 

2024(2025?)
VOIMAAN 

KOLME UUTTA
LOMITUSLAKIA

Jos KOM 
on hyväksynyt (maat.), 

2022 VOIMAAN
1. LAKIPAKETIN 

MUUTOKSET

Otakantaa.fi palaute:
* 1. lakipaketti: voimassa olevien  

lomituslakien (rajalliset) muutokset 
* 2. lakipaketin substanssipykäliin

suunnitellut asiat
* 2. lakipaketin kotieläintuottajien 
(eli maat.)lomituksen hallintomalli

1. lakipaketin ja 2. lakipaketin   
substanssipykälien valmistelu, 
jota rajaavat mm. määrärahat ja 
1. lakipaketissa vanha 
Lomitusnetti.

(Valmistelu virkatyönä - ellei 
palaute muuta edellytä - koska on 
valmisteltu jo vuosia). 

Perustetaan työryhmä 
selvittämään kotieläintuottajien 
lomituksen vaihtoehtoisia 
hallintomalleja siltä varalta, jos 
lomitus rajautuu maakuntien 
tehtävien ulkopuolelle.

Kuultaneen uudesta EU:n 
valtiontukisääntelystä(?) ja 
muokataan 1. lakipakettia 
(virkatyönä). RISKI, JOS VIIPYY!

1. lakipaketin HE eduskuntaan.

KOM:lle ilmoitus nyk. maatalous-
lomitus -tukijärjestelmän jatku-
misesta yli 2021 ja notifioitava
1. lakipaketin maat.muutokset. 

Muokataan Lomitusnettiä. 

Kun maakuntien tehtävät ovat 
selvillä, työryhmä valmistelee 
tarkemmin kotieläintuottajien 
lomitukselle valittua 
hallintomallia.

2. lakipaketin substanssipykälien, eli 3 uuden 
lomituslain valmistelu loppuun (virkatyönä). 

2. lakipaketin kotieläintuottajien lomituksen
hallintomallin valmistelu loppuun 
mahdollisesti virkatyönä. 

Hallintomallia koskevat pykälät lisätään 
2. lakipakettiin ennen lausuntovaihetta.

Uuden
(uusien?)
tieto-
järjes-
telmän
valmis-
telua.

2. lakipaketti lausunnolle ja tehdään muutokset. 
Keskustelu 2. lakipaketista KOM:n ja uuden 
tietojärjestelmän kehittäjien kanssa.

KOM:lle 
ilmoitus 1. laki-
paketin turkist./ 
poronh. 
muutoksista.  

KOM:lle
ilmoitus 
2. lakipaketin
turkist. /poronh. 
laeista.

1. lakipaketti lausunnolle ja 
tehdään muutokset. Keskustelu 
1. lakipaketista KOM:n ja 
Lomitusnetin muokkaajien kanssa.

2. lakipaketin HE eduskuntaan.

KOM:lle notifioitava 2. lakipaketista kotieläint.laki. 

Uuden (uusien?) tietojärjestelmän valmistelua.

Huom! Aikataulutus elää ja päivittyy tarpeen mukaan
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Huom.! 

Joitakin aihepiirejä käsitellään molemmissa lakipaketeissa. 

Seuraavissa dioissa olevat lakimuutokset ovat ensimmäisen lakipaketin 

muutoksia, ellei dialla ole nimenomaan mainittu, että tietty muutos tehtäisiin 

vasta toisessa lakipaketissa.
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”Pääsemmekö irti kotieläinten
hoidosta, kun tarvetta ilmenee?” 

”Osaako lomittaja tuurata meitä?”

LOMITTAJAT

LOMITUSPALVELUJEN ASIAKKAAT

”Onko meille työtä? Missä?” 
”Onko työ sellaista, jota jaksamme
tehdä?” ”Saammeko elannon, jos
työskentelemme yrittäjinä?

STM

”Miten turvaamme perustarpeet 
kestävällä tavalla, mahdollisimman
yhdenvertaisesti budjetin ja EU:n 
valtiontukisääntöjen raameissa?”

LOMITUSPÄÄTÖSTEN TEKIJÄT 

”Tehtävämme on vastata lakia noudattaen
asiakkaiden palvelutarpeeseen.”
”Onko meille työtä? Missä?”

LAINMUKAISUUDEN 
VALVOJAT

”Tehtävämme on
ohjata ja valvoa, 
että lainsäädäntöä   
noudatetaan.”

YHTEINEN HUOLI: ”TURVATAANKO LOMITUSPALVELUT PITKIEN VÄLIMATKOJEN JA SYRJÄKYLIEN SUOMESSA?”

Jos lomitus 
ei päädy 

maakuntien 
tehtäväksi, 

mikä 
hallinto-

malli 
vähentäisi
ydinhuolia
ja kestäisi 

aikaa?



VALVONTA - MELA

VIRANOMAISPÄÄTÖKSET 
- MELA (toimipisteet) 

LOMITUSPALVELUJEN TARJONTA
Julkisen sektorin toimintana
- MELA (toimipisteet) TAI 
10? KUNTAA kaikkien puolesta

LOMITUSPALVELUJEN TARJONTA
Julkisen sektorin toimintana

- 40 KUNTAA kaikkien puolesta

LOMITUSPALVELUJEN TARJONTA
Yrityksenä (yhteiskunnallisen 
yrityksen periaattein)
- omistaja MELA? PRO AGRIA? KUNTA? 
MUU? (toimipisteet)

Vain lomituslainsäädännön   
mukaisten tuettujen
lomituspalvelujen myynti

LOMITUSPALVELUJEN TARJONTA
- LOMITTAJIEN OSUUSKUNNAT
- MUUT LOMITUSYRITYKSET

VIRANOMAISPÄÄTÖKSET
- MELA (toimipisteet) 

VIRANOMAISPÄÄTÖKSET
- 40 KUNTAA kaikkien puolesta

VALVONTA - AVI VALVONTA - AVI

LOMITUSPALVELUJEN TARJONTA
- LOMITTAJIEN OSUUSKUNNAT
- MUUT LOMITUSYRITYKSET

Lomituslainsäädännön mukaisten   
tuettujen lomituspalvelujen myynti     

Muiden lomituspalvelujen ja
esim. maatalous/hyvinvointialan palvelujen 
myynti

Lomituslainsäädännön mukaisten   
tuettujen lomituspalvelujen myynti     

Muiden lomituspalvelujen ja
esim. maatalous/hyvinvointialan palvelujen 
myynti

Kaikissa malleissa lomittajien osaamista ja 
työhyvinvointia voidaan kehittää jatkuvasti 
esim. Tohmajärven ja Liperin lomitusyksikköjen 
(Pohjois-Karjalan alueen / Sunprofile Oy:n 
LEAN-projektin 2018-2019 jälkeen saamien) 

kokemusten avulla. 

TES-osapuolilla olisi halutessaan mahdollisuus 
pohtia, voidaanko työehtoihin liittyviä 
haasteita ratkoa ja kuka voisi
(STM ei osallinen)

LOMITUSPALVELUJEN TARJONTA
- LOMITUSYRITYKSET
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