Hakemus
Kuntoutustuen jatkaminen

Tällä lomakkeella voit antaa selvityksen työkyvystäsi ja hakea jatkoa sinulle myönnettyyn kuntoutustukeen.
Hakemuksen liitteeksi tarvitset lääkärinlausunnon B.
Melan asiakkaita ovat viljelijät, kalastajat, poronhoitajat, metsänomistajat ja taiteen sekä tieteen apurahan
saajat. Täytä tämä lomake sinua koskevilta osin. Voit tarvittaessa täydentää tietojasi kohdassa ”lisätiedot” tai
erillisellä liitteellä.

Henkilötunnus

Henkilötiedot
Sukunimi ja etunimet
Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka
Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Asutko tilalla?
Kyllä

En

Sairauden hoito ja työkyky
Onko terveydentilassasi tapahtunut muutoksia kuntoutustuen myöntämisen jälkeen? Jos on, minkälaisia?

Oletko kuntoutustuen myöntämisen jälkeen ollut hoidettavana tai tutkittavana sairaalassa, kuntoutus- tai tutkimuslaitoksessa?
En

Kyllä, missä ja milloin?

Onko terveydentilastasi kirjoitettu lääkärinlausuntoa kuntoutustuen myöntämisen jälkeen?
Ei

Kyllä, missä ja milloin?

Uusi B-lääkärinlausunto
On jo toimitettu, minne?

Toimitetaan myöhemmin, milloin?

Miten arvioit mahdollisuutesi palata työelämään?

Ammatillinen kuntoutus
Oletko saanut ammatillista kuntoutusta, esimerkiksi koulutusta uuteen ammattiin?
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En

Kyllä, minkälaista ja kenen toimesta?

Onko sinulle suunnitteilla ammatillista kuntoutusta, esimerkiksi koulutusta uuteen ammattiin?
Ei

Kyllä, minkälaista ja kenen toimesta?
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Oletko kiinnostunut ammatillisesta kuntoutuksesta?
Kyllä, minkälaisesta?

En, miksi?

Työsuhdetyö
Oletko ollut työsuhdetyössä kuntoutustuen myöntämisen jälkeen?
En

Kyllä, missä työssä?

Työnantajan nimi
Milloin työ alkoi, pvm

Kuukausiansio (brutto)
Työ jatkuu

Työ on päättynyt, pvm

Maatalousyritystoiminta
Maatilan toiminta nykyisin
Jatkuu entisellään
Päättynyt
Muutettu
Tuotantoa muutettu/supistettu, milloin, miten?

On kokonaan viljelemättä, pvm
Oma + vuokrapelto, ha
Heinää, ha

Supistettu

Viljaa, ha

Annettu vuokralle/myyty
ha, pvm
Juurikasveja/perunaa, ha Marjanviljelyä, ha

Muuta, mitä, ha?
Tuotantoeläimet

Lehmiä, kpl

Ei karjaa
Siipikarjaa, mitä, kpl

Emolehmiä, kpl

Nuorkarjaa, kpl

Kesantoja, ha

Viljelemättä, ha

Metsää, ha

Emakoita, kpl

Lihasikoja/vuosi, kpl

Muuta (esim. lampaat, porot), kpl

Maatalouden liitännäistoiminta
Onko maatalousyrityksessä liitännäistoimintaa?
Ei

Kyllä, mitä ja missä laajuudessa?

Onko liitännäistoiminnassa tapahtunut muutoksia?
Ei

Kyllä, minkälaisia ja milloin?
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Työnteko maatalousyrityksessä
Osallistutko nykyisin maatalousyrityksen töihin?
En

Kyllä, mihin töihin ja kuinka paljon?

Työskenteleekö puolisosi tilalla?

Onko puolisosi työssä tilan ulkopuolella?

Kyllä
Ei
Ei
Mitkä työt teetetään koneurakoitsijalla?

Kyllä, missä?

Tilapäisesti

Säännöllisesti

Asuu tilalla

Ei asu tilalla

Asuu tilalla

Ei asu tilalla

Asuu tilalla

Ei asu tilalla

Yli 14-vuotiaat tilalla työskentelevät perheenjäsenet
Nimi ja syntymäaika
Mitä töitä tekee tilalla?

Nimi ja syntymäaika
Mitä töitä tekee tilalla?

Nimi ja syntymäaika
Mitä töitä tekee tilalla?

Tilalla käytetty muu/vieras työvoima
Nimi

Työskentelyjakso, pvm

Mitä töitä on tehnyt?

Työaika/pv
Palkka, e/kk

Nimi

Työskentelyjakso, pvm

Mitä töitä on tehnyt?

Työaika/pv
Palkka, e/kk

Maatalousyrityksen tulevaisuuden suunnitelmat
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Muu yrittäjätoiminta
Oletko toiminut yrittäjänä kuntoutustuen myöntämisen jälkeen?
En

Kyllä. Minkälaista yrittäjätoimintaa olet harjoittanut?

Onko yrityksessä muita työntekijöitä?
Ei
Kyllä, lukumäärä
Oletko osallistunut yrittäjätyöhön kuntoutustuen aikana?
En

Kyllä. Mitä työtä olet tehnyt ja kuinka monta tuntia viikossa keskimäärin?

Onko yrityksen toiminnassa tapahtunut muutoksia kuntoutustuen myöntämisen jälkeen?
Ei

Kyllä, minkälaisia?

Yritystoiminnan tulevaisuuden suunnitelmat

Lisätietoja

Allekirjoitus

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi.

Päiväys

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Jos allekirjoittaja on muu kuin eläkkeensaaja, on syy ilmoitettava.

Tällä lomakkeella annettujen tietojen lisäksi Melalla on lakiin perustuva oikeus käyttää eläkeasian 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 eläkeasian käsittelyssä saamiaan tietoja tietyin edellytyksin myös muuta kuin eläkeasiaa käsitellessään.
Mela voi luovuttaa eläkeasian 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

