LOMITUSPALVELUT
KORONA-INFO24.3.2020
SYDÄN-SAVON LOMITUSPALVELU, TIINA LAAKSO
YLÄ-SAVON LOMITUSPALVELU, HELI AAMUVUORI

LOMITUSPALVELUJEN TOIMINTA
POIKKEUSTILANTEESSA, ASIAT TÄSSÄ INFOSSA
• Pohjois-Savon paikallisyksiköt
• Eri tilanteita, mitä on tullut / tullee vastaan
• Yksiköiden toimintatavat

• Tulevaisuuden ennakointia

POHJOIS-SAVOSSA KAKSI PAIKALLISYKSIKKÖÄ
• Sydän-Savon lomituspalvelut (kunnat: Heinävesi, Kaavi, Keitele, Kuopio, Leppävirta, Pielavesi,
Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi,Varkaus ja Vesanto)
• Yrittäjiä n. 950 kpl, lomittajia töissä vakinaisia n. 180 kpl, Tuntilaiset tekevät lomituksista 25%
• Esimiehet kaikki etätöissä, yhteydet ja ohjeistus toimii, toimisto kiinni
• Lomittajille ajantasaista tietoa, reservin kerääminen menossa
• Ylä-Savon lomituspalvelut (kunnat: Iisalmi, Kiuruvesi, Lapinlahti, Sonkajärvi ja Vieremä)
• Yrittäjiä n 800 kpl, vakituisista lomittajista töissä 160, lyhyellä työsopimuksella olevat tekevät 20%,
ostopalveluyrittäjiä töissä 20
• Esimiehet vaihdellen etätyössä, toimisto kiinni, tilakäynnit peruttu
• Reserviin saatu jo nimilistaa
• Lomittajille ajantasaista tietoa, WhatsApp ja Zoom käytössä

ASIOINTI LOMITUSASIOISSA
• Toimistot suljettu ja työntekijät vain välttämättömien asioiden takia
toimistolla (Paperiasiakirjojen käsittely)
• Lomitusvaraukset: Lomitusnetti, puhelimitse, sähköpostilla, tekstiviesti, WhatsApp
• Sijaisapuhakemukset: Lomitusnetti, sähköposti, tekstiviesti, Whatsapp –viesti
• Liitteiden toimittaminen: Postilaatikot, selkeä kuva sähköpostin liitteenä. Muista tietoturva,
käytä salausta.

• Sydän-Savo: sähköpostiin lomitus@kuopio.fi Asiakaspalvelun numeroon: 044-7488488

• Ylä-Savo: Sähköpostiin lomitus@iisalmi.fi Asiakaspalvelun numeroon 040-722 7010
• Henkilökohtaisen asioinnin tarve arvioidaan tapauskohtaisesti.

SOVITUN VUOSILOMAN PERUMINEN
• Koronatilanne aiheuttaa nyt muun muassa lomamatkojen ym peruuntumisia, jonka myötä myös sovittuja vuosilomia
haluttaisiin ymmärrettävästi perua.
• Lomituspalvelulaissa todetaan, että jos maatalousyrittäjä ei voi sairauden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi pitää
vuosilomaansa sellaisena aikana, joksi hänelle on varattu lomittaja, vuosiloma voidaan kokonaan tai osittain siirtää
pidettäväksi myöhäisempänä ajankohtana. Lomamatkan peruuntuminen ei olisi hyväksyttävä syy siirtää sovittua vuosilomaa.
• Vahvistetulta listalta peruminen --> esimies neuvottelee lomittajan kanssa, suostuuko listaa muuttamaan, ja työtä tulisi löytää
samoille päiville + kellonajoille vastaava kohde. KVTES
• Koska tilanne on poikkeuksellinen, toivomme kaikilta yhteishenkeä ja harkintaa siinä, voisiko vuosilomat
kuitenkin pitää sovitun mukaisesti, vaikka lomasuunnitelmat koronatilanteen takia muuttuisivatkin. On
tärkeää, että vuosilomia pidetään myös tässä poikkeustilanteessa.
• Koronatilanteen mahdollisesti kehittyessä saatamme joutua tilanteeseen, jossa lomittajaresursseja tarvitaan enenevässä
määrin sijaisapulomitusten hoitamiseen. Jos näin käy, vuosilomalomitusten järjestäminen vaikeutuu. Emme myöskään voi
taata, että lomat pystytään toteuttamaan myöhempänä ajankohtana, jos lomittajia ei ole riittävästi (syksyn ruuhka). Hyvin
kaksijakoinen tilanne siis, lomittajille tulisi olla töitä ja vastaavasti, voidaan joutua myös perumaan sovittuja lomituksia.

SIJAISAPUPERUSTEEN PERUUNTUMINEN
• Sijaisapulomituksen perusteena ollut leikkaus / kuntoutus yms, joka on peruttu
• Sijaisapu perutaan, jos sijaisavun edellytykset eivät enää täyty.
• Eli jos esimerkiksi lääkinnällinen kuntoutus tai sinulle suunniteltu leikkaustoimenpide,
jonka ajaksi olet saanut sijaisapua, joudutaan perumaan, myös sinulle myönnetty
sijaisapulomitus peruuntuu.
• Voit kuitenkin vaihtaa tuolle ajalle myönnetyn sijaisavun vuosilomaan tai maksulliseen
lomitukseen, koska sinulle on jo varattu lomittaja sijaisapua tekemään.

KORONAVIRUKSELLE ALTISTUMINEN -LOMITTAJAT
• Lomittajat: Ulkomailta tulevilla kahden viikon karanteeni.
• Testauksia ei enää tehdä, eli altistuneita / sairastumisen syytä ei välttämättä tiedetä (onko
kausi-influenssa, RS, korona..?)
• Lomittajia pyydetty jäämään kotiin tässä tilanteessa "herkemmin"
• Riskiryhmiin kuulumisesta ilmoitettava työnantajalle.
• Käsien pesu, suojaimet ja suojautuminen, liikkumisen rajoittaminen, ym yleiset
ohjeistukset. Käsidesit tilattu kaikille.
• Lomittajan sairastuessa normaali kaupungin toimintaohje sairauslomassa.

KORONAVIRUKSELLE ALTISTUMINEN -YRITTÄJÄT
• Yrittäjät: Ulkomaan matkan takia kotikaranteenissa, eikä oireita, voi karjanhoitotyötä jatkaa. Asia tulisi
ilmoittaa lomatoimeen, mikäli lomitus suunniteltu tai on meneillään.
• Tartuntapäiväraha--> ei peruste sijaisapuun yli 20 pv, lomitus voi olla vuosilomaa (tai maksullista)
• Altistuminen tai kotikaranteeni ei ole peruste saada sijaisapua. Voi olla vuosilomaa tai maksullista, jos yrittäjä ei
voi työskennellä.

• Jos maatalouslomittajan kanssa tilalla työskentelee henkilö, joka on altistumisen takia karanteenissa, lomitustyöt
tulee järjestää siten, että maatalouslomittaja ja karanteenissa oleva henkilö eivät työskentele samanaikaisesti.
• Tiedossa oleva ja testattu korona-tartunta, ei oireita. Lomitusta järjestettäessä harkittava
voidaanko lomitus järjestää, jos opastusvaiheessa ei voida estää kohtaamista.

• Lomatoimessa jouduttaneen miettimään jokainen tapaus erikseen, jotta altistuminen ja sairastuminen estetään.
• Tärkeää nyt, että yrittäjät ilmoittaisivat korona-altistuksesta ja tartunnasta, myös
työntekijöidensä kohdalta

YRITTÄJÄN SAIRASTUMINEN KORONAAN
• Lomituspalvelut pyritään järjestämään mahdollisimman hyvin myös niissä tilanteissa, jos yrittäjä saa
koronatartunnan ja joutuu sen vuoksi eristykseen.
• Testejä ei enää tehdä, eli emme voi täysin tietää onko kyseessä korona vai esim. kausi-influenssa
• Jos kuitenkin sairastut koronavirukseen ja olet työkyvytön, voit saada sijaisapulomitusta. Sinun tulee
ilmoittaa välittömästi eristyksestä paikallisyksiköille. Hakemus sijaisavusta.
• 7 päivää ilman lääkärintodistusta, jatko lääkärintodistuksella 20 päivään saakka. Tämän jälkeen oltava myönteinen
päätös Kelan myöntämästä sairauspäivärahasta
• 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 maatalouslomittajan tulee huolehtia omasta
suojautumisestaan.
• Opastus!

POIKKEUSOLOJEN KORONAPÄIVYSTYS
SYDÄN -SAVO POIKKEUSTILANTEEN PÄIVYSTYS
Maatalousyrittäjä, jolla on kiireellinen lomitustarve liittyen epäiltyyn koronaviruksen aiheuttamaan tartuntaan, voi ottaa yhteyttä Sydän-Savon lomituspalveluun virkaajan ulkopuolella
• arkisin klo 15-20 sekä
• viikonloppuisin klo 8-20
• joko tekstiviestillä tai jättämällä viestin vastaajaan puh. 044-748 8340.
• Yhteydenottopyynnön voi jättää myös sähköpostiin lomitus@kuopio.fi
• Yhteydenottojen aiheuttamat toimenpiteet tehdään tapauskohtaisesti.

POIKKEUSOLOJEN KORONAPÄIVYSTYS
YLÄ-SAVON LOMITUSPALVELUT
Poikkeustilanteen päivystys, jätä yhteydenottopyyntö
• Arki-iltoina klo 17-20
• Sekä viikonloppuisin 9-18

• Sähköpostilla osoitteeseen lomitus@iisalmi.fi
• Yhteydenottojen aiheuttamat toimenpiteet tehdään tapauskohtaisesti

• Lomittajat voivat laittaa myös yhteydenottopyynnön samaa kautta

TULEVAISUUDEN ENNAKOINTIA
• Korona –pandemiaan sairastuneita tullee olemaan maatalousyrittäjien, lomittajien sekä
hallinnon työntekijöiden keskuudessa
• Tilojen varautumissuunnitelmat tulee olla tehtynä viimeistään nyt, lomituspalvelut ei voi
olla ainoa varautumissuunnitelma.

• Ohjeistukset sekä perehdytysaineisto tulee olla ajan tasalla sekä kriittisten työvaiheiden
osalta selkeästi sekä mahdollisti työkohteen lähellä.
• Valtakirjat toimitettava lomatoimeen ja päivitettävä ajan tasalle

• Mela.fi lisätietoa sekä
• Katso: Lomituslainsäädännön uudistaminen 2020 Ota kantaa.fi -sivustolla.

ENNAKOINTIA JA POHDITTAVAA
• Jos lomittajia sairastuu paljon yhtä aikaa yrittäjien kanssa, voidaan joutua tilanteeseen, että
lomittajat eivät riitä kaikkiin varattuihin lomituksiin.
• Joudumme priorisoimaan

• --> vuosilomat, maksulliset, kiireettömät sijaisavut sulkuun, mahdollisesti tulee myös perumisia
• --> lomitusta tiloille: yksinyrittäjät, tilat joilla ei työntekijöitä, tiloille, jossa molemmat yrittäjät
sairaita ...

• Reservi-henkilöstön kerääminen --> sekä lomatoimisto että yrittäjät
• Opastus/perehdytys/työnantajavelvoitteet/työsuojelu yms

• Paikallisyksiköt varautuvat myös siihen, että osa hallinnon henkilöstöstä sairastuu.
Päätöksenteko, lomitusjärjestelyt, palkanmaksu, laskujen käsittely yms. töitten hoituminen
kaikissa tilanteissa.

