Metsätalouden harjoittajan vakuutushakemus
Maatalousyrittäjän eläkevakuutus
Uusi vakuutus

Työtulon tarkistus

Vakuutuksen päättyminen

Vakuutusnumero

Metsätilan tiedot
Päätilan nimi

Y-tunnus

Yrityksen osoite
Miten metsätaloutta harjoitetaan
yksityishenkilönä
kuolinpesänä, kuolinpesän nimi
metsäyhtymänä, yhtymän nimi
osakeyhtiönä (täytä erillinen osakeyhtiöliite), yhtiön nimi
muuna (esim. Ky, Ay), minä?
Metsän pinta-ala
Metsä sijaitsee

hehtaaria. Melan nettisivulta löydät kuntaluettelon, jonka perusteella voit määrittää metsäsi sijainnin.

Etelä-Suomessa

Keski-Suomessa

Pohjois-Suomessa

Usealla alueella, kerro lisätiedoissa missä

Liitännäistoiminta
Onko verotettavaa liitännäistoimintaa?
Ei

Kyllä, mitä?

Liitännäistoiminnan bruttotulo maatalousverotuksessa

euroa x työn osuus

% = työtulo liitännäistoiminnasta

euroa

Työtulon tasoa voi arvioida työtulolaskurin avulla osoitteessa www.mela.fi
Esitys viljelmän työtuloksi
Perustelu työtulon määrittelystä normaalia alemmalle tai korkeammalle tasolle
Metsätaloudesta

euroa

Liitännäistoiminnasta

euroa

Työtulot yhteensä

euroa

Työtulon määrittäminen
Työtulo kuvaa yrittäjän työn arvoa. Ennen yrittäjien työtulon määrittämistä lasketaan koko viljelmän työtulo. Se jaetaan yrittäjien kesken työpanosten suhteessa.
Metsän työtulo määritetään pinta-alan ja metsän sijainnin perusteella. Työtuloa voidaan alentaa, jos metsätyöt teetetään kokonaan ulkopuolisella.
Työtuloa voi korottaa, jos töitä tehdään normaalia enemmän itse. Normaalin tason ylittävältä osalta työpäivän arvo on 100 euroa per päivä.
Maatalousverotetun liitännäisen työtulon arvo määritellään työn osuutena bruttotulosta (alv 0 %). Pääsääntöisesti työn arvoksi katsotaan 20–50 % brutto-
tulosta.
Viljelmän työtulo jakautuu yrittäjien kesken seuraavasti (yhteensä 100 %)
Sukunimi ja etunimet
Yrittäjän osuus

%

Yrittäjän osuus

%

Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus
Henkilötunnus
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Yrittäjä
Jos yrittäjiä on useampi, jokaisen on täytettävä oma osuutensa omaan hakemukseensa.
Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Kotiosoite

Yrittäjän asema

Postinumero ja postitoimipaikka

yrittäjä/aviopuoliso
Työskentelen metsätilalla

avopuoliso

päätoimisesti
Puhelinnumero

sivutoimisesti

Sähköpostiosoite
Saatko eläkettä tai onko eläkehakemus vireillä?
Kyllä, mitä ja mistä?
En
Oletko tällä hetkellä ansiotyössä muualla kuin Suomessa

Äidinkieli
Suomi

Kyllä, missä?
Ei
Jos vakuutus alkaa tällä hakemuksella, milloin
työskentely metsätalousyrittäjänä on alkanut, pvm
Peruste työskentelyn alkamiselle
Tila saatu omistukseen/hallintaan

Ruotsi

Muu, mikä?

Avioliiton solmiminen

Työskentely avopuolisona alkanut

Muu peruste

Merkitse lisäselvityksiin yritystoimintaan ja/tai yrittäjiin liittyviä lisätietoja, jotka selventävät yrityksen olosuhteita, tai joilla voi olla merkitystä vakuuttamisajankohtaan tai työtulojen tasoon.
Jos työtuloa tarkistetaan tällä hakemuksella, perustele muutospyyntö lisäselvityksiin. Työtulon tarkistus tehdään pääsääntöisesti hakemuksen
vireilletulopäivästä.
Lisäselvitykset

Olen tutustunut liitteeseen, jossa kerrotaan henkilötietojen käsittelystä Melassa.
Allekirjoitus

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi.

Päiväys

Yrittäjän allekirjoitus ja nimenselvennys
Yrittäjän allekirjoitus ja nimenselvennys

Tällä lomakkeella annettujen tietojen lisäksi Melalla on lakiin perustuva oikeus käyttää vakuutusasian käsittelyssä myös muita asian ratkaisuun vaikuttavia
Melassa olevia tietoja. Mela voi hankkia tietoja muilta tahoilta, joilta Melalla on lakiin perustuva oikeus saada asian käsittelyn kannalta välttämättömiä tietoja.
Melalla on lakiin perustuva oikeus käyttää vakuutusasian käsittelyssä saamiaan tietoja tietyin edellytyksin myös muuta kuin vakuutusasiaa käsitellessään.
Mela voi luovuttaa vakuutusasian käsittelyssä saamiaan tietoja tahoille, joilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada Melalta kyseisiä tietoja.
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Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela
Postiosoite
PL 16, 02101 ESPOO

Käyntiosoite
Revontulenpuisto 2 C, Espoo

Puhelin 029 435 11
Faksi 029 435 2426

Internet mela.fi
Y-tunnus 0101319-6

Vakuutusasiat (MYEL)
ja henkilötietojen käsittely
EU:n tietosuoja-asetus edellyttää, että saat tiedon siitä, miten henkilötietojasi käsitellään
MYEL-vakuutusasiasi yhteydessä Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melassa.
Miksi ja millä perusteella henkilötietojasi
käsitellään Melassa?
Henkilötietojasi tarvitaan MYEL-vakuutusasiasi ratkaisemisessa. Jos
Mela ei saa pyydettyjä tietoja ja asiasi ratkaisu perustuu puutteellisiin
tietoihin, se voi vaikuttaa vakuutus- ja eläketurvaasi. Jos olet MYEL-vakuuttamisvelvollinen, tietoja käytetään myös MATA-työtapaturma- ja
ammattitautivakuutuksen sekä ryhmähenkivakuutuksen vahvistamiseksi samalla, kun sinut MYEL-vakuutetaan. Lisäksi tietoja käytetään vapaa-ajan MATA -tapaturmavakuutuksen vahvistamiseksi, jos olet ilmoittanut, että haluat ottaa sen. MYEL-vakuutusasian ratkaisemista varten
kerättyjä tietoja käytetään myös tilastoinnissa ja tutkimuksessa.
Mela voi käyttää yksittäisissä tapauksissa MYEL-vakuutusasian käsittelyssä saatuja tietoja myös muussa Melan etuusasiassa, jos tiedot vaikuttavat muuhun etuuteen ja jos ne pitää lain mukaan ottaa kyseisessä
etuusasiassa huomioon.
Mela käsittelee henkilötietojasi lakisääteisen velvoitteensa noudattamiseksi.
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Melan oikeus hankkia, luovuttaa ja siirtää henkilötietojasi
Melalla on lakiin perustuva oikeus hankkia ja luovuttaa MYEL-vakuutus
asiasi ratkaisemisessa välttämättömiä tietoja.
Jos tietojen hankkiminen tai luovuttaminen ei perustu lakiin, sinulta
pyydetään suostumus, jonka voit halutessasi myöhemmin peruuttaa.
Mela voi olla MYEL-vakuutusasian käsittelyssä yhteydessä muun
muassa eri viranomaisiin tai vakuutuslaitoksiin ja apurahansaajan vakuutusasiassa myös apurahan myöntäjään.
Tietojasi voidaan tarvittaessa siirtää EU:n tietosuoja-asetuksen ja
valtioiden välisten sosiaaliturvasopimusten perusteella EU- ja ETA-maihin, Sveitsiin sekä EU:n ulkopuolelle. Tarkempaa tietoa henkilötietojesi
hankkimisesta, luovuttamisesta ja siirtämisestä sekä tahoista, jotka Melan puolesta käsittelevät henkilötietoja saat Melan internetsivuilta.
Sinulla on oikeus tarkistaa tietosi
Sinulla on oikeus halutessasi saada tietää, mitä tietoja sinusta on tallennettu Melan rekistereihin. Voit saada jäljennöksen henkilötiedoistasi.
Voit pyytää epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojen oikaisemista. Voit myös täydentää puutteellisia henkilötietojasi, jos sillä on henkilötietojen käsittelytarkoituksen kannalta merkitystä.
Voit pyytää Melaa rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, jos ne
ovat mielestäsi virheellisiä tai niitä käsitellään lainvastaisesti. Tällöin Mela
voi käsitellä tietojasi vain sinun suostumuksellasi tai tietosuoja-asetuksen
erityisesti mainitsemiin tarkoituksiin.

Henkilötietoja koskevan pyynnön tekeminen ja vastauksen saaminen
on yleensä maksutonta.
Jos Mela ei toteuta pyyntösi perusteella henkilötietojasi koskevia toimenpiteitä, saat ilmoituksen asiasta viimeistään kuukauden kuluessa. Jos
pyyntöäsi ei voida toteuttaa, Mela kertoo syyn.
Tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn
oikeudet, joita et voi käyttää
MYEL-vakuutusasian käsittely perustuu lakiin, joten et voi vastustaa
henkilötietojesi käsittelyä, etkä pyytää käsittelyssä tarvittavien henkilötietojesi poistamista tai niiden siirtämistä Melan ulkopuoliseen järjestelmään.
Valitusoikeus
Jos olet tyytymätön Melan ratkaisuun henkilötietojasi koskevassa asiassa tai jos katsot, että Mela ei noudata EU:n tietosuoja-asetusta sinua
koskevien henkilötietojen käsittelyssä, sinulla on oikeus valittaa asiasta
tietosuojavaltuutetulle.
Henkilötietojesi säilyttäminen
MYEL-/MATA-vakuutusasian käsittelyssä tarvittavat tiedot säilytetään
laissa säädetyn ajan.
Säilytysaika on yleensä vähintään sata vuotta siitä, kun hakemuksesi saapui Melaan. MYEL-vakuutustasi koskevat tiedot säilytetään MATA-lainsäädännön säilytysaikoja noudattaen, koska MYEL- ja MATA-vakuutustiedot muodostavat kokonaisuuden.
Vakuutusmaksujen perinnässä tarvittavat tiedot säilytetään MATA-lainsäädännön säilytysaikoja noudattaen vähintään kymmenen vuoden ajan.
Rekisterinpitäjä
Mela on MYEL-vakuutusasiassasi kerättyjen tietojen rekisterinpitäjä.
Melan tietosuojavastaavan yhteystiedot
Lähetä suojattua sähköpostia Melan internetsivujen kautta.
Voit myös soittaa Melan vaihteeseen 029 435 11.
Lisätietoja tietosuoja-osiossa osoitteessa mela.fi/tietosuoja
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