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LAGÄNDRINGARNA I 1:A LAGPAKETET OCH SUBSTANSPARAGRAFERNA TILL DE NYA LAGARNA OM AVBYTARSERVICE I 2:A LAGPAKETET

PARAGRAFERNA OM EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR DE NYA LAGARNA OM AVBYTARSERVICE I 2:A LAGPAKETET

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

2024(2025?)
TRE NYA 

LAGAR OM 
AVBYTARSERVICE

I KRAFT

2022 ÄNDRINGARNA
AV 1:A LAGPAKETET I 

KRAFT

Respons till dinåsikt.fi:
* 1:a lagpaketet: (begränsade) 
ändringar av de gällande lagarna om 
avbytarservice 
* 2:a lagpaketet: planerade ändringar 
av  substansparagrafer
* 2:a lagpaketet: 
förvaltningsmodellen för 
husdjursproducenternas 
avbytarservice (dvs. lantbruket)

Beredning av 1:a och 2:a 
lagpaketets substansparagrafer.

En arbetsgrupp tillsätts 
för att utreda alternativa 
förvaltningsmodeller för 
husdjursproducenternas 
avbytarservice om 
avbytarservicen inte blir en 
uppgift för landskapen.

RP om 1:a lagpaketet till 
riksdagen.

Lomitusnetti omarbetas. 

När landskapens uppgifter har 
klarlagts, bereder 
arbetsgruppen i detalj den 
förvaltningsmodell som valts för 
husdjursproducenterna.

2:a lagpaketets substansparagrafer, dvs. 3 nya lagar 
om avbytarservice, bereds slutgiltigt. 

Paragraferna om förvaltningsmodellen införs 
i 2:a lagpaketet före remisskedet.

Nytt 
(nya)
informa-
tions-
system
bereds

2:a lagpaketet på remiss1:a lagpaketet på remiss

RP om 2:a lagpaketet till riksdagen.

Nytt (nya?) informationssystem bereds.

Obs! Tidtabellen lever och uppdateras efter behov

FÖRENKLAD TIDTABELL FÖR LAGBEREDNINGEN

Lär komma information om 
EU:s nya regler om statligt 
stöd (?) RISKABELT OM DET 
DRÖJER!



LAGÄNDRINGARNA I 1:A LAGPAKETET OCH SUBSTANSPARAGRAFERNA TILL DE NYA LAGARNA OM AVBYTARSERVICE I 2:A LAGPAKETET

PARAGRAFERNA OM EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR DE NYA LAGARNA OM AVBYTARSERVICE I 2:A LAGPAKETET

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

Om kommissionen
godkänner (husdjur) 

2024 (2025?) 
TRE NYA LAGAR OM 

AVBYTARSERVICE
I KRAFT

Om kommissionen 
godkänner (lantbruk), I 

KRAFT 2022
LAGÄNDRINGARNA I I 

KRAFT

Respons till dinåsikt.fi:
*1:a lagpaketet: (begränsade) 
ändringar av de gällande lagarna om 
avbytarservice 
* 2:a lagpaketet: planerade ändringar 
av substansparagrafer
* 2:a lagpaketet: 
förvaltningsmodellen för 
husdjursproducenternas 
avbytarservice (dvs. lantbruket)

Beredning av 1:a och 2:a 
lagpaketets substansparagrafer, 
som begränsas av bl.a. anslag och 
gamla Lomitusnetti i 1:a lagpaketet.
(Beredning som tjänsteuppdrag –
om inte annat krävs p.g.a. 
yttrandena – eftersom beredningen 
har pågått i flera år). 

En arbetsgrupp tillsätts för att 
utreda alternativa 
förvaltningsmodeller för 
avbytarservice för 
husdjursproducenter om 
avbytarservicen inte blir en 
uppgift för landskapen.

Lär komma information om EU:s 
nya regler om statligt stöd (?) 
och 1:a lagpaketet omarbetas 
(som tjänsteuppdrag). 
RISKABELT OM DET DRÖJER!

RP om 1:a lagpaketet till 
riksdagen.
Anmälan till kommissionen om att 
det nuv. stödsystemet för 
avbytarservice för lantbruket 
förlängs över 2021 och notifikation 
om lantbruksändringarna i 1:a 
lagpaketet 
Lomitusnetti omarbetas.

När landskapens uppgifter har 
klarlagts, bereder arbetsgruppen i 
detalj den förvaltningsmodell som 
valts för husdjursproducenterna.

2:a lagpaketets substansparagrafer, dvs. 3 nya lagar 
om avbytarservice bereds slutgiltigt (som 
tjänsteuppdrag). 

Förvaltningsmodellen för avbytarservice för 
husdjursproducenter i det 2:a lagpaketet
bereds slutgiltigt eventuellt som 
tjänsteuppdrag. 

Paragraferna om förvaltningsmodellen införs 
i 2:a lagpaketet före remisskedet.

Nytt 
(nya)
informa-
tions-
system
bereds

2:a lagpaketet på remiss och ändringar införs. 

Diskussion om 2:a lagpaketet med 
kommissionen och utvecklarna av det nya 
informationssystemet.

Anmälan till  
kommissionen om 
ändringarna av 
pälsdjursuppfödnin
g/renskötsel i 1:a 
lagpaketet.  

Anmälan till
kommissionen 
om 2:a lagpaketets
lagar om  
pälsdjursproduktion/
renskötsel

1:a lagpaketet på remiss och 
ändringar införs. Diskussion 
om 1:a lagpaketet med 
kommissionen och redigerarna av 
Lomitusnetti.

RP om 2:a lagpaketet till riksdagen.
Kommissionen notifieras om lagen om 
husdjursprod. i 2:a lagpaketet 
Nytt (nya?) informationssystem bereds.

Obs! Tidtabellen lever och uppdateras efter behov
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Obs! 

Vissa teman behandlas i båda lagpaketen. 

Lagändringarna i de följande diorna hör till första lagpaketet, 

om det inte uttryckligen står att ändringen görs 

först i andra lagpaketet.
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”Kommer vi loss från skötseln av
husdjuren när vi behöver?” 

”Kan avbytaren sköta jobbet i vårt
ställe?”

AVBYTARNA

KUNDERNA INOM AVBYTARSERVICEN

”Finns det jobb för oss? Var?” 
”Är jobbet sådant att vi orkar utföra 
det?” ”Kan vi försörja oss om vi är 
företagare?”

SHM

”Hur ska vi trygga grundbehoven 
på ett hållbart sätt, så likvärdigt
som möjligt och inom ramen för
budgeten och EU:s regler om 
statligt stöd?”

HANDLÄGGARNA AV AVBYTARBESLUT 

”Vår uppgift är att svara på kundernas
servicebehov i enlighet med lagen.”

”Finns det jobb för oss? Var?”

LAGLIGHETS-
ÖVERVAKARNA

”Vår uppgift är att 
styra och övervaka 
att lagstiftningen   
iakttas.”

GEMENSAMT PROBLEM:  ”KAN VI GARANTERA AVBYTARSERVICEN I FINLAND, DÄR AVSTÅNDEN ÄR LÅNGA OCH DET 
FINNS MÅNGA AVLÄGSNA BYAR?”

Om 
avbytarservi
cen inte blir 
en uppgift 

för 
landskapen, 

vilken 
förvaltnings

modell
minskar 

kärnproblem
en

och tål bäst 
tidens tand?



TILLSYN – LPA

MYNDIGHETSBESLUT 
- LPA (kontor) 

UTBUD AV AVBYTARSERVICE
Som en uppgift för den offentliga 
sektorn
- LPA (kontor) ELLER 
10? KOMMUNER för alla

UTBUD AV AVBYTARSERVICE
Som en uppgift för den offentliga 
sektorn
- 40 KOMMUNER för alla

UTBUD AV AVBYTARSERVICE
Som företag (enligt principerna för ett 
socialt företag)
- ägare LPA? PRO AGRIA? KOMMUNEN? 
NÅGON ANNAN? (kontor)

Endast försäljning av   
stödda avbytartjänster
enligt lagstiftningen om avbytarservice

UTBUD AV AVBYTARSERVICE
- ANDELSLAG FÖR AVBYTARE
- ÖVRIGA AVBYTARFÖRETAG

MYNDIGHETSBESLUT
- LPA (kontor) 

MYNDIGHETSBESLUT
- 40 KOMMUNER för alla

TILLSYN – RFV TILLSYN – RFV

UTBUD AV AVBYTARSERVICE
- ANDELSLAG FÖR AVBYTARE
- ÖVRIGA AVBYTARFÖRETAG

Försäljning av stödda avbytartjänster   
enligt lagstiftningen om avbytarservice     

Försäljning av andra avbytartjänster och
tjänster t.ex. inom jordbruks-/välfärdssektorn

Försäljning av stödda avbytartjänster   
enligt lagstiftningen om avbytarservice     

Försäljning av andra avbytartjänster och
tjänster t.ex. inom jordbruks-/välfärdssektorn

I alla modeller ska avbytarnas kompetens och 
arbetshälsa utvecklas kontinuerligt t.ex. med 
hjälp av erfarenheterna från avbytarenheterna i 
Tohmajärvi och Liperi (Norra 
Karelens/Sunprofile Oy:s LEAN-projekt 2018–
2019). 

Kollektivavtalsparterna ska alltid ha möjlighet 
att överväga vem som kan lösa utmaningar 
med arbetsvillkoren och hur
(SHM inte delaktig)

UTBUD AV AVBYTARSERVICE
- AVBYTARSERVICEFÖRETAG
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