
Ajankohtaista Mela-turvasta

Maatalousyrittäjien eläkelaitos, syksy 2020



STM:n työryhmä tarkastelee maatalouslomituksen 
hallintomalleja (1/2)
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Työryhmän tehtävä: kartoittaa ja analysoi vaihtoehtoisten hallintomallien haasteita
ja mahdollisuuksia johtoajatuksena lomitustoiminnan sujuvuus.

Työryhmän koonpano

• Maatalouslomittajat ry

• KT Kunta-työnantajat

• Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry

• Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund r.f.

• Suomen Kuntaliitto

• Lomituksen paikallisyksiköt

• Mela

Työryhmän
toimiaika on
7.9.2020–
26.3.2021



STM:n työryhmä tarkastelee maatalouslomituksen 
hallintomalleja (2/2)
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Liittyy kahdessa vaiheessa toteutettavaan lomituspalvelulain uudistamiseen

1. vaihe

• komission valtiontuen suuntaviivojen edellyttämät muutokset
(mm. EVL-verotettu kotieläintuotanto lomituksen piiriin)

• voimaan alustavan suunnitelman mukaan 1.7.2022

2. vaihe

• uudistetaan lomituksen organisointimalli

• voimaan aikaisintaan 2024–2025

Yhteenveto kannanotoista https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/434/

STM kuuli 
lakiuudistuksista 

sidosryhmiä

https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/434/


Paikallisyksikkörakenteen kehittäminen
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• STM ja Mela haluavat turvata lomituspalvelujen saatavuuden
ja laadun paikallisyksikköverkostoa kehittämällä.

• Tavoitteena muodostaa vähintään noin 40 000–50 000 lomituspäivää
tuottavia lomitusyksiköitä.

• STM:n ohjeen mukaan paikallisyksiköiden muodostamisessa on
tarkoituksenmukaista ottaa huomioon taloudellisen tehokkuuden lisäksi
myös muita seikkoja, kuten kielialueet, asiakastyytyväisyys, hyvä johtaminen,
toiminnan uudistaminen ja kehittäminen sekä tosiasialliset alueelliset keskittymät.

• Hallituksen esityksessä vuoden 2021 valtion talousarvioksi on mukana
rahoitus lomituksen paikallisyksikkörakenteen kehittämiseen (2 milj. euroa).

Mela tekee 
ehdotuksen 

vaihtoehtoisista 
malleista ja käynnistää 

keskustelut kuntien 
kanssa syksyllä

2020
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Työskenteleekö tilallasi loistolomittaja tai tiedätkö henkilön,
joka mielestäsi olisi sellainen?

Ammattitaitoinen lomittaja on ruoantuottajan tärkeä yhteistyökumppani.
Lomittajia tarvitaan, jotta tuottajat saisivat välttämättömän hengähdystauon työstään

sekä tuuraajan sairauslomalleen.

Nostetaan yhdessä esiin lomittajan tärkeä työ!

Ilmianna Loistolomittaja osoitteessa mela.fi/loistolomittaja ajalla 1.10.2020–31.12.2020

https://www.mela.fi/maatalousyrittajat/maatalouslomitus/paikallisyksikko-ja-lomittaja/loistolomittaja/


Välitä viljelijästä -projektin ajankohtaiset
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Maatalousyrittäjiä on pystytty auttamaan koronapandemiasta huolimatta

• tilakäynnit

• puhelin/etätapaamiset (erityisesti maalis-huhtikuussa)

• uusia asiakkaita tulee koko ajan, kuitenkin maakunnallista vaihtelua

• yhteyttä kannattaa ottaa edelleenkin matalalla kynnyksellä,
yhteystiedot: mela.fi/projekti

Järjestämme syksyllä ja vuoden 2021 aikana
(koronatilanne huomioiden, joko fyysisesti tai etänä)

• Hyvinvointipäiviä

• Maatalousyrittäjien hyvinvoinnin ABC-kursseja

• Välitä viljelijästä -treffejä sidosryhmille 

• seuraa Melan tapahtumakalenteria: mela.fi/tapahtumat

Projekti jatkuu 
myös vuonna 2021

(rahoitusesitys
valtion vuoden 2021 

budjetissa)

http://www.mela.fi/projekti
https://www.mela.fi/tietoa-melasta/tapahtumat/


Melan uusi työterveyshuoltosovellus 

13.10.2020 Mela, syksy 20207

Uusi työterveyshuoltosovellus otetaan käyttöön lokakuussa 2020

Sovelluksen kautta maatalousyrittäjä voi: 

• Tarkastella ja muuttaa omia tietojaan, viestiä työterveyshuollon kanssa,
täyttää esitietolomakkeen, vastaanottaa ja tarvittaessa kommentoida
tilakäyntiraporttia sekä käydä kuittaamassa tilakäynnillä annettuja suosituksia.

• Sovelluksen käyttö ja käyttötuki on maksutonta.

Sovelluksessa
työterveyshuoltoon 

kuuluville 
maatalousyrittäjille 

on oma 
käyttöliittymä
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Tutustu kampanjaan osoitteessa: mela.fi/nollatapaturmaa

http://www.mela.fi/nollatapaturmaa


Vakuutusmaksut ja maksuajan myöntäminen
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• Maksuvaikeuksien taustalla voivat olla esimerkiksi maataloustukien,
karjanmyyntitulojen, viljatilitysten aikataulut tai muiden tulojen viivästyminen.

• Viivästyskorollista (4 %) maksuaikaa voidaan antaa Melan hallituksen voimassa
olevan päätöksen mukaisesti enintään 24 kuukautta laskun alkuperäisestä
eräpäivästä. Päätös on voimassa vuoden 2020 loppuun.

• Melan hallituksen päätöksen mukaisesti maksujen lähettämistä ulosottoon
voidaan asiakkaan pyynnöstä lykätä tilapäisten maksuvaikeuksien vuoksi.

Sovi maksujen 
lykkäämisestä

ennen eräpäivää
ottamalla yhteyttä 

Melaan!



Vanhuuseläke osittain = osittainen vanhuuseläke (OVE)
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Vanhuuseläkkeen osittainen varhentaminen 

• Vanhuuseläkkeestä voi ottaa osan varhennettuna jo 61 vuoden iästä lukien
− karttuneesta eläkkeestä joko neljäsosa tai puolet (tai 1/4 ja myöhemmin 1/4)
− varhennusvähennys 0,4 %/kk oman vanhuuseläkkeen alaikärajasta laskettuna
− vähennys säilyy varhennetussa osassa myöhemminkin

• Ei työajan tai ansioiden vähentymistä koskevaa edellytyksiä

Vanhuuseläkkeen lykkääminen

• Vanhuuseläkkeen voi ottaa osittain myös oman alimman eläkeiän täyttämisen jälkeen
− joko 1/2 tai 1/4 (tai 1/4 + 1/4)
− lykkäyskorotus 0,4 %/kk oman vanhuuseläkeiän alarajasta laskettuna

Varsinainen 
vanhuuseläke 

aikaisintaan oman 
ikäluokan mukaisesta 

iästä lukien


