
Maatalousyrittäjien eläkelaitos
syksy 2019

Ajankohtaista
Mela-turvasta



Pidä 
vakuutuksesi
ja työtulosi 

ajan tasalla!

• Mela-sairauspäiväraha
• Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
• Vapaa-ajan tapaturmavakuutus
• Kuntoutus
• Työeläkkeet
• Ryhmähenkivakuutus
• Hyvinvointipalvelut (lomitus, työturvallisuusopastus,

työterveyshuolto, työhyvinvointipalvelut) 

Kaikki etuudet lasketaan MYEL-työtulosta
• Päivärahat ja korvaukset (myös Kelan etuudet,

liikennevakuutuksen päivärahat, aikuiskoulutustuki jne.)
• Eläkkeet

Mela-turvan etuudet
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Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelmassa todetaan, että lomituslainsäädäntö uudistetaan hallituskaudella.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on kaavailtu, että uudistuksessa edettäisiin kahdessa vaiheessa
1. vaiheessa lomituslainsäädäntöön tehtäisiin EU-lainsäädännöstä johtuvat välttämättömät muutokset 
2. vaiheen uudistus koskisi lomitushallinnon pidemmän aikavälin muutostarpeita

Melan kaavailut
• Mela jatkaa lomituspalvelujen toimeenpanoa yhteistyössä toimeksiantosopimuksen tehneiden

kuntien kanssa.

• Huomionarvoista on, että useat paikallisyksiköt ovat asiakasmäärältään jo liian pieniä lomituspalveluiden 
turvaamisen ja tehokkaan toiminnan näkökulmasta.

• Suuremmissa yksiköissä olisi paremmat lähtökohdat kysyntää vastaavien lomituspalvelujen tuottamiseen 
maatalousyrittäjille.

• Riittävän suuri lomituspalveluyksikkö on houkutteleva työnantaja myös lomittajille.

• Mela on tehnyt nykyisille toimeksiantosopimuskumppaneille tiedustelun toiminta-alueen 
laajentamishalukkuudesta. Jatkosuunnitelma laaditaan vuoden 2020 aikana.

Tulevaisuuden näkymiä lomituksesta 
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Kun työkyvyttömyyden uhka lähivuosina – noin viiden vuoden kuluessa

Uhkaan voidaan vaikuttaa (joko poistaa tai ainakin lykätä sen toteutumista)

MYEL-kuntoutus on aina ammatillista kuntoutusta
• Apuvälinekuntoutus > työtä helpottavat apuvälineet

(pienkuormaajat, ilmaistuimet yms. koneet ja laitteet)
• Uudelleenkoulutus toiseen ammattiin, jossa ei työkyvyttömyyden uhkaa

Kuntoutus on aina ensisijainen
• Mela selvittää kuntoutusmahdollisuuden aina

työkyvyttömyyseläkehakemuskäsittelyn yhteydessä

MYEL-kuntoutus – lyhyt oppimäärä
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Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelman mukaan Välitä viljelijästä -toimintamalli turvataan
ja sen vakinaistaminen arvioidaan vaalikauden lopussa.

• Palvelun käyttöaste on korkea ja palaute positiivista

• Projekti- ja hanketyöntekijöiden tarjoama matalan kynnyksen apu (yhteystiedot Melan nettisivuilla)

• Ostopalvelusitoumukset (2017: 640 kpl, 2018: 1 113 kpl)
– ostopalvelusitoumusten avulla asiantuntija-apua henkisiin, taloudellisiin tai juridisiin ongelmiin

• Projekti toimii tiiviissä yhteistyössä MTK-liittojen hyvinvointihankkeiden kanssa

Välitä viljelijästä -verkosto
• Tavoitteena on varhaisen välittämisen toimintamallin vakinaistaminen > verkostotoimijat sitoutuvat

varhaisen välittämisen mallin toimintaan

• Liittynyt jo lähes 100 sidosryhmätoimijaa (tuottajajärjestöt, neuvonta, lomituspalvelut, työterveyshuolto,
pankki ja vakuutus, maaseutuhallinto, meijerit)

• Esimerkkejä verkostoyhteistyöstä: varhaisen välittämisen treffit seutukunnittain ja lomituspalvelujen
Samassa veneessä -tilaisuudet, joiden tavoitteena on lisätä lomituksen eri osapuolten yhteisymmärrystä
ja keskustella toimivista lomituspalvelukäytännöistä

Välitä viljelijästä -toiminta turvataan
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Työterveyshuollon toimivuuden edistäminen

• Mela, Työterveyslaitos ja MTK:n tuottajaliitot toteuttavat työterveyshuoltopalvelujen kilpailutusta 
koskevan pilottihankkeen kolmella alueella: Pohjois-Savo, Keski-Pohjanmaa ja Varsinais-Suomi.

• Tavoitteena on tehdä maatalousyrittäjän liittyminen työterveyshuoltoon mahdollisimman helpoksi
ja turvalliseksi sekä parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta.

• Kilpailutukseen osallistuva työterveyshuollon toimija sitoutuu määriteltyihin laatukriteereihin.

• Palvelu parantaa hintojen vertailtavuutta ja läpinäkyvyyttä.

• Tuottajaliitot tiedottavat alueellaan tekemistään puitesopimuksista. Maatalousyrittäjä voi liittyä 
valitsemaansa työterveyshuoltoon ja saada käyttöönsä puitesopimuksessa määritellyt palvelut.

• Ensimmäiset kokemukset Pohjois-Savosta lupaavia.

Työkaluja työhyvinvointiin
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Teemalla: Minä muutoksessa – uskallanko ottaa askeleen?

• loppuvuonna kuusi suomenkielistä hyvinvointipäivä -tapahtumaa
(Leppävirta, Oulu, Seinäjoki, Laukaa, Pori, Sotkamo) 

• ilmoittaudu mukaan nettisivujen kautta: mela.fi/tyohyvinvointi/tapahtumakalenteri

Hyvinvointipäivät
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http://www.mela.fi/tyohyvinvointi/tapahtumakalenteri


Koulutuksessa käydään läpi omaan hyvinvointiin
vaikuttavia asioita, kuten
• ihmissuhteet ja parisuhde
• vuorovaikutus
• tunteet
• elämänhallinta
• stressinhallinta
• kriisit ja niistä selviäminen
• mistä saan apua hyvinvoinnin tueksi

Kymmenen toteutusta ympäri Suomen loka-tammikuussa. 
Koulutuksen pohjana toimii Mielenterveysseuran koulutus MTEA1.
Osallistuja saa omakseen kirjan Mielenterveys elämäntaitona.
Koulutus on maksuton ja siihen kuuluu ruokailu ja majoitus.
Ilmoittaudu mukaan.
mela.fi/tyohyvinvointi/tapahtumakalenteri

Maatalousyrittäjän hyvinvoinnin ABC -koulutukset jatkuvat
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http://www.mela.fi/tyohyvinvointi/tapahtumakalenteri


Asiointipalvelussa voit hoitaa Mela-turvaasi vuorokauden ympäri, kun sinulle sopii. 

• Voit tehdä tai seurata hakemuksiasi (Mela-sairauspäiväraha, vanhuuseläke, osittainen 
vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke, kuntoutustuen jatko).

• Voit tehdä vahinkoilmoituksen ja matkalaskun sekä ilmoittaa muutoksista MYEL-työtulossasi.
Lisäksi pääset tarkastamaan lähetetyn hakemuksesi käsittelyvaiheen.

• Voit toimittaa Melaan sähköisesti liitteitä, kuten kuitteja ja selvityksiä. 

• Voit päivittää henkilökohtaisia tietojasi, kuten yhteys- ja pankkitietoja. Näet palvelusta myös 
vakuutustietosi sekä maksetut korvaukset ja eläkkeet.

• Voit tarkistaa ovatko työeläkeotteesi tiedot oikein ja ajan tasalla. Voit myös valita, haluatko
jatkossa tarkistaa työeläkeotteesi sähköisesti vai saada sen mieluummin postitse kotiisi.

• Voit tulostaa asiakirjoja. Olemme keränneet asiointipalveluun usein kysyttyjä asiakirjoja
tulostettavaksi, esimerkiksi vakuutustodistuksia.

Mela-turvaa verkossa – sähköinen asiointipalvelu
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Nyt saat työeläkekortin myös mobiilisovelluksena!

• Sähköinen kortti kulkee aina mukana
puhelimessasi.

• Voit käydä lataamassa ilmaisen
Melan työeläkekortti -sovelluksen 
GooglePlay -kaupasta. Syksyn aikana
työeläkekortti tulee myös AppStoreen.

• Lisätietoja nettisivuiltamme. 

Mela-turvaa verkossa – sähköinen työeläkekortti
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Tulossa pian!

Käy tutustumassa
ja anna palautetta.

Verkkopalveluiden lisäksi Mela-asiamiesverkosto palvelee sinua ympäri Suomen.
Voit myös olla yhteydessä asiakaspalveluumme 029 435 2650.

Entistä
käyttäjäystävällisemmät

ja tiedon hakemista
paremmin tukevat

nettisivut

mela.fi

Mela-turvaa verkossa – uudet nettisivut
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