Ilmoitus maatalousyrityksen tiedoista
vuosiloman hakemista varten

Paikallisyksikön merkinnät
Hakemuksen saapumispäivä

Diaarinumero

Täytä erillinen lomake jokaisesta maatalousyrityksestä, jossa olet vakuutettuna
ja josta haet vuosilomaoikeutta.

Maatalousyrityksen nimi

Tilatunnus

Ilmoita lomakkeella ainoastaan tällä hetkellä maatalousyrityksen maatalousverotuksen piirissä olevien eläinten määrä, joiden hoitoon haet vuosilomaa.

MYEL-vakuutusnumero

Y-tunnus

Ilmoita tällä lomakkeella vuosilomapäätöstä varten tarvittavat tiedot.
Palauta lomake lomituksen paikallisyksikköön vuosilomahakemuksen
yhteydessä vuosittain.

Osoite, jos eri kuin maatalousyrittäjien

Eläinten määrä, joiden hoitoon haetaan vuosilomaa
Lypsykarja
- lehmiä

Eläimiä, kpl

Eläimiä, kpl

Porsitussikala
- emakoita

- nuorkarjaa

- karjuja

- juottovasikoita

- muita sikoja (vieroittamattomia porsaita ei ilmoiteta)

- vuohia (yli 6 kk)
- kananpoikasia
- muuta siipikarjaa

Munituskanala
- kanoja

- emolehmiä
Lihasikala
- lihasikoja

Eläimiä, kpl

Muita eläimiä

Lihakarja
- juottovasikoita
- lihanautoja

Hevostalli
- hevosia/poneja
- varsoja (0–8 kk)

- siitoskettuja
- muita turkiseläimiä

Broilerkanala
- broilereita
Lampola
- lampaita (yli 6 kk)
- joista uuhia (yli 6 kk)

Edellä ilmoitettujen kotieläinten hoitoon käytettävät työmenetelmät

*
*

Työmenetelmät selvitetty (pv.kk.vu)_______________________________ , eivätkä tiedot ole muuttuneet.

Kotieläinten hoitoon käytettävissä työmenetelmissä on tapahtunut muutoksia, jotka vaikuttavat olennaisesti maatalouslomittajan työaikaan tai työtehtäviin
lomituksessa. Muuttuneet tiedot on selvitetty hakemuksen liitteenä olevilla työmenetelmälomakkeilla. Selvitykset tulee tehdä työmenetelmälomakkeilla, jotka
voi ladata Melan internetsivuilta kohdasta Lomakkeet > Lomitus osoitteesta www.mela.fi/Tietoa-Melasta/Lomakkeet/2
Maatalousyrityksessä työskentelevät henkilöt
Tähän kirjataan vuosilomaa hakevien maatalousyrittäjien sekä muiden maatalousyrityksessä työskentelevien henkilöiden nimet ja keskimääräiset työtehtäväosuudet prosentteina maatalousyrityksen päivittäin välttämättömistä kotieläinten hoitotöistä. Kaikkien tehtäväosuudet yhteensä 100 %
Maatalousyrittäjät, joille haetaan vuosilomaoikeutta
nimi
1.

tehtäväosuus %

Muut tilalla työskentelevät henkilöt,
nimi
1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

tehtäväosuus %

Hakijat ovat velvollisia ilmoittamaan paikallisyksikköön, jos jokin tällä lomakkeella annettu tieto muuttuu.
Päivittäiset työajat
Päivittäiset työskentelyajat, jolloin maatalousyrityksessä tehdään välttämättömiä kotieläinten hoitotöitä (ilman mahdollisia valvontakäyntejä ja varallaoloa).
Merkitse kellonajat:
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Allekirjoitukset (kaikkien vuosilomaa hakevien maatalousyrittäjien allekirjoitukset ja nimen selvennykset tai erillinen valtakirja)
Vakuutan tällä lomakkeella olevat tiedot oikeiksi. Lisäksi vakuutan, että maatalousyritys ei ole EU:n maatalousalan ryhmäpoikkeusasetuksen tarkoittama
vaikeuksissa oleva yritys eikä EU:n komissio ole antanut maatalousyritystä koskevaa perintämääräystä. Lisätietoa tässä tarkoitettuihin EU:n maatalousalan
valtiontukisäädöksiin saat paikallisyksiköstä tai Melan nettisivuilta www.mela.fi.
Paikka ja päivämäärä
Allekirjoitus

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Nimenselvennys

Allekirjoitus

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Nimenselvennys

1

63

