Maatalousyrittäjän selvitys

Eläkkeenhakijan tiedot
Sukunimi ja etunimet

Liite (TM)

Henkilötunnus

Maatilan tuotanto ennen työkyvyn alentumista
Vuosi

Oma pelto, ha

Vuokrapelto, ha

Metsää, ha

Viljaa, ha

Heinää, ha

Emolehmiä, kpl

Nuorkarjaa, kpl

Emakoita, kpl

Lihasikoja/vuosi, kpl

Hevosia, kpl

Muuta (esim. lampaat, porot), kpl

Juurikasveja/perunaa, ha Muuta, mitä, ha?
Tuotantoeläimet

Lehmiä, kpl

Ei karjaa
Siipikarjaa, mitä, kpl

Maatilan tuotanto nykyisin
Maatilan toiminta jatkuu entisellään
Tuotantoa muutettu/supistettu, milloin, miten?

Toiminta on päättynyt

Toimintaa on muutettu/supistettu

Maatalouden liitännäistoiminta
Onko maatalousyrityksessä liitännäistoimintaa (esim. konetyöt, maatilamatkailu, kasvihuoneviljely, sahaus jne.)?
Ei

Kyllä, mitä ja missä laajuudessa?

Onko liitännäistoiminnassa tapahtunut muutoksia?
Ei

Kyllä, minkälaisia ja milloin?

Koneet ja työmenetelmät
Tilan koneistus ja työmenetelmät (ruokinta, rehujen siirto, lypsymenetelmä, lannanpoisto yms.)

Hakijan työskentely tilalla ennen työkyvyn alentumista
Missä määrin osallistuit karjanhoitotöihin?

Mitkä peltoviljelytyöt teit itse?

Missä määrin teit tilan metsätöitä (myös hankintahakkuut/hoitotyöt)?

Mihin muihin töihin osallistuit (esimerkiksi liitännäistoiminta)?
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Hakijan työskentely nykyisin
Mistä edellä mainituista töistä olet luopunut?
Kuka nyt tekee nämä työt, mistä lähtien?
Mitä töitä vielä teet?

Selvitys tilalla käytetystä vieraasta työvoimasta
Vieras työvoima ennen

Työaika/pv

Työskentelyjakso, pvm

Työaika/pv

Työskentelyjakso, pvm

Nimi
Mitä työtä tekee?
Mitkä työt teetettiin ennen konetyönä vierailla?
Sijaisapu/ vieras työvoima nykyisin
Nimi
Mitä työtä tekee?

Kunnallinen sijaisapu
Muu palkattu työvoima

Mitkä työt teetetään nykyisin konetyönä vierailla?

Tilalla nykyisin työskentelevä puoliso ja yli 14 vuotiaat lapset (tarvittaessa liite)
1. Sukunimi ja etunimet
Mitä töitä tekee tilalla?

Syntymäaika
Asuu tilalla
Ei asu tilalla
Työskenteleekö tilan ulkopuolella?
Ei
Tilapäisesti
Syntymäaika

2. Sukunimi ja etunimet
Mitä töitä tekee tilalla?

Säännöllisesti

Ei asu tilalla
Asuu tilalla
Työskenteleekö tilan ulkopuolella?
Ei

Tilapäisesti

Säännöllisesti

Maatalousyrityksen tulevaisuuden suunnitelmat / Lisätietoja

Työterveyshuolto
En ole liittynyt työterveyshuoltoon

Olen liittynyt työterveyshuoltoon. Tilakäynti on tehty, pvm

Tällä lomakkeella annettujen tietojen lisäksi asianne käsittelyssä voidaan käyttää muita asian ratkaisuun vaikuttavia eläkelaitoksessa olevia tietoja. Tietoja
voidaan hankkia myös viranomaisilta, vakuutuslaitoksilta ja muilta tahoilta, joilta Melalla/Kelalla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja. Käsittelyssä saatuja
tietoja voidaan luovuttaa niille vakuutuslaitoksille, viranomaisille ja muille tahoille, joilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada näitä tietoja. Mela/
Kela voi käyttää saamiaan tietoja myös käsitellessään muita asioita, jos tiedot ovat tarpeen muun asian ratkaisemiseksi.
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi.
Allekirjoitus ja nimenselvennys

Allekirjoitus
Paikka ja aika
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Jos allekirjoittaja on muu kuin hakija, on syy ilmoitettava.
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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

