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Sydän-Savon lomituspalvelu
Lomituspalveluiden tarkoitus on turvata karjatalousyrityksen keskeytymätön toiminta yrittäjän
loma-ajaksi. MYEL-vakuutetuilla kotieläinyrittäjillä on oikeus 26 maksuttomaan vuosilomapäivään. Lisäksi lomitusjärjestelmä auttaa viljelijää tapaturma- ja sairaustapauksissa, mikäli yrittäjä ei pysty huolehtimaan maatilan töistä.
Kuopion kaupungin hallinnoima Sydän-Savon lomituspalvelu järjestää lomituspalveluja 14 kunnan ja kaupungin alueella: Heinävesi, Kaavi, Keitele, Kuopio, Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi,
Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus ja Vesanto.
Lomituspalveluita haetaan asuinkunnan paikallisyksiköstä
Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa lomituspalvelujen johtamisesta, ohjauksesta ja valvonnasta. Valtakunnallisesti lomituksen toimeenpanovastuu on Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melalla. Mela vastaa lomituksen järjestämisestä kuntien paikallisyksikköjen kanssa. Suomessa
toimii 45 lomituksen paikallisyksikköä, joista maatalousyrittäjät hakevat lomituspalveluita. Lomittajan ammatissa työskentelee vakituisesti runsaat 4 000 henkilöä.
Asiakaspalveluajat puhelinpalvelu
Lomituspalvelun uusi palvelunumeromme on 044 7488 488 arkisin klo 9:00 – 15:00
Muina aikoina soittaessasi, ole hyvä ja kuuntele vastaajassa oleva viesti sekä toimi vastaajan
ohjeen mukaisesti, kiitos!
Ajankohtaiset asiat ilmoitamme facebook-sivullamme ja meidät löytää myös instagramista: sydansavonlomituspalvelu

Lomien varaaminen
Loma-aikapyynnöt kannatta esittää hyvissä ajoin. Lomanetin kautta lomia varatessa vähimmäisaika on kaksi viikkoa. Äkillisen lomitustarpeen tullessa tulee soittaa asiakaspalvelunumeroon 044 7488 488 arkisin 9 – 15 välisenä aikana.
LOMITUSTIIMIT
Lomitustiimi Mansikki
lomitustiimi.mansikki@kuopio.fi
Pielavesi, Keitele
palveluesimies Irma Korhonen
Maaninka, Hirvilahti
palveluesimies Merja Martikainen
Suonenjoki, Rautalampi, Vesanto, Tervo, Karttula
palveluesimies Mari Weide
Heinävesi, Leppävirta, Varkaus, Kuopio
palveluesimies Krista Miettinen
Lomitustiimi Muurikki
lomitustiimi.muurikki@kuopio.fi
Juankoski, Kaavi, Tuusniemi, Vehmersalmi
palveluesimies Jenna Pitkänen
Siilinjärvi, Riistavesi
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palveluesimies Jari Laukkanen
Nilsiä, Juankoski
palveluesimies Johanna Raatikainen
Juankoski, Nilsiä, Rautavaara
palveluesimies Armi Hakkarainen
Lomitustiimi Lilja
lomitus@kuopio.fi
lomituspalvelujohtaja Mirja Jestoi
p. 044 748 8215
lomituspalvelupäällikkö Tiina Laakso
p. 044 748 8340
lomituspalvelusihteeri Ulla Raatikainen
-laskutus, vahingonkorvaukset
p. 044 748 8349
lomituspalvelusihteeri Mervi Nousiainen
-palkat
p. 044 748 8342
lomituspalvelusihteeri Heidi Haaja
-asiakaspalvelu
palveluesimies Anita Pasanen
-asiakaspalvelu
Sijaisapupyynnöt on tehtävä kirjallisesti välittömästi lomitustarpeen ilmetessä. Samoin mikäli
haluatte muuttaa lomitusmuotoa alun perin sovitusta, on oltava välittömästi yhteydessä lomatoimistoon, sillä jälkikäteen muutosten tekeminen ei ole mahdollista
Hae sijaisapu kirjallisesti
Sijaisapua on haettava aina kirjallisesti ennen sijaisaputöiden aloittamista.
Hakemukseksi hyväksytään:
Melan sijaisapuhakemus
Sähköinen hakemus lomitusnetissä
Tekstiviesti numeroon 044 7488 490
Vapaamuotoinen kirjallinen hakemus
Sähköpostilla osoitteeseen: lomitus(at)kuopio.fi
Hakemuksessa on käytävä ilmi hakija, henkilötunnus, sijaisapuaika, sijaisavun syy.
Päivärahan hakeminen kannattaa
Ilman päivärahapäätöksen toimittamista paikallisyksikköön, voi sijaisapua saada työkyvyttömyyden vuoksi enintään 20 päivää kalenterivuodessa. Näistä päivistä yli 7 päivän osalta on
paikallisyksikköön toimitettava todistus työkyvyttömyydestä. Jos sinulle myönnetään päivärahaa sairauden tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden vuoksi, voit saada sijaisapua
koko päiväraha-ajalta. Päivärahapäätös tulee yrittäjän toimittaa paikallisyksikköön heti sen
saatuaan. Jos sijaisapua on kalenterivuoden aikana järjestetty yli 20 päivää, eikä yrittäjä toimita paikallisyksikköön päätöstä päivärahan myöntämisestä, laskuttaa paikallisyksikkö 20 päivää ylittävältä osalta 35,21 euroa tunnilta.
Välttämättömät päivittäiset kotieläinten hoitotyöt
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Sekä vuosilomalomituksessa että sijaisapulomituksessa voidaan huolehtia ainoastaan päivittäin
välttämättömistä kotieläinten hoitotöistä. Maksullisena lomituksena voidaan hoitaa lomitusta
tilanneen henkilön tehtäviin kuuluvia kotieläinten hoitotöitä, myös harvemmin kuin päivittäin
tehtäviä töitä.
Tuettu maksullinen lomittaja-apu
Vuosilomaan oikeutetulla yrittäjällä on mahdollisuus saada tuettua maksullista lomittaja-apua
enintään 120h/kalenterivuosi joko kokonaisina päivinä tai yksittäisinä tunteina. Edellytyksenä
on, että palvelu ei vaaranna vuosiloman ja sijaisavun järjestämistä ja että sen toteuttamiseen
käytetään vain sellaisen lomittajan työpanosta, joka on paikallisyksikön palveluksessa ja tekee
vakituisesti lomitustyötä. Tuetusta maksullisesta lomittaja-avusta peritään 14,67 €/h vuonna
2021. Täysin maksullisen lomittaja-avun tuntihinta v. 2021 on 37,35 € tunnilta.
Valvontakäynnit ja varallaolo ovat maksullista palvelua
Paikallisyksikkö voi järjestää valvontakäyntejä tai varallaoloa, jos se on välttämätöntä lomituksen aikana. Näitä palveluja järjestetään vain, jos se on kotieläinten hoidon kannalta välttämätöntä. Valvontakäynnistä veloitetaan 35,21 euroa käyntikerralta vuonna 2021. Yli tunnin käyntikerralta veloitetaan 35,21 euroa tunnilta. Paikallisyksikön järjestämä varallaolo maksaa maatalousyrittäjälle 5,34 euroa tunnilta vuonna 2021.
Ennen jokaista lomitusta
Ilmoita muutoksista, jotka voivat vaikuttaa lomituspalveluihin
Varmista, että lomittajan työskentelyolosuhteet ovat turvalliset
Huolehdi, että työohjeet ovat ajan tasalla ja löydettävissä
Järjestä lomituksen aikana tarvittavat kulutustarvikkeet
Sovi paikallisyksikön kanssa mahdollisesta opastuksesta
Sovi paikallisyksikön kanssa mahdollisesta varallaolosta tai valvontakäynneistä

