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Asia Tuettu maksullinen lomitusapu vuonna 2020

Päätös ja sen
perustelut

(Mikäli asian

ratkaisu tapah-

tuu esittelystä, 

tähän merki-

tään myös esit-

telijän nimi ja
päätösehdotus)

Allekirjoitus Virka-asema
Allekirjoitus

 vt. kunnanjohtaja

OIKAISUVAATIMUS
Oikausuvaatimuksen peruste

Muutoksenhakukielto, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa,
kuntalain (1995/365) 91 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta

x Kirjallinen oikaisuvaatimus, saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi
vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava ja se on toimitettava 
oikaisuviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

HValL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan tähän päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla

katso erillinen liite

Oikaisuvaatimus- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, käynti- ja postiosoite
viranomainen

Reisjärven kunta, Kunnanhallitus, Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi

Oikaisuvaatimus- Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen 
aika ja sen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
alkaminen kun pöytäkirja on saatettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen

päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen menrkittynä aikana.

Päätöksen Tämä päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi, pvm
nähtäväksi
asettamispäivä 17.2.2020

Päätöksen Asianosainen, jolle päätös on annettava erikseen tiedoksi

tiedoksi-

antaminen Reisjärven kunta / maaseutupalvelut, lomituspalvelut 

 Sisäinen posti, pvm/tiedoksiantaja  

 Luovutettu asianosaiselle pvm/vast.ott. allekirj.  

x Muulla tavoin, miten 14.2.2020 sähköposti  

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996) 4 § ja 6 § mukaan päätoiminen maatalousyrittäjä on 
oikeutettu vuosilomaan ja hakemuksesta saamaan lomituspalveluja kalenterivuoden aikana vuosilomaa varten 
26 päivän ajaksi. Lain mukaan paikallisyksikkö voi järjestää vuosilomaan oikeutetulle maatalousyrittäjälle 
maksullista lomittaja-apua enintään 120 tuntia kalenterivuodessa. 

Reisjärven kunnan vuoden talousarviossa (valt 11.12.2019 § 76, luku 7 Avustukset) on hyväksytty 24.000 euron 
määräraha maksullisen lomitusavun tukemiseen. Tuen määräksi lomatoimenjohtaja on esittänyt 4,58 e/tunti, 
mikä on sama kuin maaseutuhallinnon paikallisyksikön tuen myösntäneissä kunnissa.  Tuen myöntämisessä 
noudatetaan EU komission asetusta 1407/2013 ja perustamissopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamista 
vähämerkitykselliseen tukeen. Lomitustuki myönnetään vähämerkityksellisenä de minimis -tukena. Tukea 
voidaan myöntää yhteensä enintään 15.000 euroa kolmen verovuoden aikana saajaa kohden. Tuki maksetaan 
hakemuksen perusteella maaseutupalvelujen menokohdalta.
 
Päätös: Päätän, että Reisjärven kunnan tuetun maksullisen lomituksen tuen määrä vuonna 2020 on 
4,58 euroa/tunti, enintään 120 tuntia maatalousyrittäjää kohden. Tuki maksetaan ns. de minimis -tukena.


	VHPÄÄUUS

