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Hevostilan nuoret yrittäjät 
tiedostavat työtulon merkityksen
Viljakkalan tila Tuusniemellä on ollut saman 
suvun hallussa 1600-luvulta saakka. Hevos- 
kasvatuksesta tilalla on pitkät perinteet. 
Anna-Kaisa osti tilan miehensä Miika Ten-
husen kanssa viime kesänä Anna-Kaisan 
vanhemmilta Lea ja Heikki Smolanderilta.

– Hevoset on meidän juttu, toteavat An-
na-Kaisa ja Miika yhdessä.

Omien hevosten kasvattaminen 
on sydämen asia
Anna-Kaisa lähti Kaustisen raviopistoon opis- 
kelemaan hevosenhoitajaksi vuonna 2004.  

– Sieltä sai hyviä eväitä, sillä opetus tapah-
tui ammattivalmentajien talleissa. Tuliaisina 
mukaan lähti myös Miika, joka oli samassa 
koulussa, naurahtaa Anna-Kaisa.  

Miika on kotoisin Joroisista. Kun isä 
hankki ensimmäiset hevoset, innostus syttyi 
myös pojalle. Hevosopintojen ja armeijan 
jälkeen Miika muutti Anna-Kaisan luokse 
ja alkoi työskennellä valmentajana Heikki 
Smolanderin tallilla. Anna-Kaisa opiskeli li-
säksi hevoshierojan ja Miika ravivalmentajan 
ammattitutkinnot. 

Hevosalan ammattiopintojen jälkeen sekä 
Anna-Kaisalla että Miikalla odotti työpaikka 
ulkomailla. Paluu kotitilalle veti kuitenkin 
pidemmän korren.

– Kun näkee omien varsojen kehityksen 

etenemisen tunneittain ja päivittäin, ei sitä 
voita mikään. Pikkuvarsat ovat minulle sy-
dämen asia, hehkuttaa Anna-Kaisa.

Omalla tilalla on selvää, kuka johtaa toi-
mintaa.

– Nyt yrittäjänä omalla tilalla ei meidän 
tarvitse miettiä, tehdäänkö niin vai näin, 
pohtii Anna-Kaisa. 

Verkosto on tärkeä
Tilalla kasvatetaan ravihevosia, myydään ja 
treenataan niitä sekä järjestetään hevosten 
yhteisomistuksia eli omistuskimppoja.

–Yhteydenpito hevosen omistajiin on täy- 
sihoitotallin asiakaspalvelussa keskeistä, pai-
nottavat yrittäjät.

Osaan asiakkaista ollaan yhteydessä päivit-
täin ja toisiin harvemmin. Kun varsoja myy-
dään, verkosto kasvaa. Saavutettu menestys 
ruokkii kysyntää.

Etelä-Suomessa treenauksesta maksetaan 
enemmän ja asiakkaitakin on enemmän.

– Täällä taas on kunnon talvi ja maasto- 
lenkille pääsee aina helposti. Kuopion ja Joen- 
suun raviradatkin ovat lähellä, kertovat Miika 
ja Anna-Kaisa.

Työntäyteiset ja pitkät päivät 
Haastatteluhetkellä tilalla on 42 hevosta, jois- 
ta omia siitostammoja on kuusi, ajohevosia 

20, vuosikkaita seitsemän ja lisäksi on varsat. 
Suurin osa hevosista on vieraiden omistuk-
sessa ja lisäksi on omistuskimppoja, joissa 
ollaan mukana. Maatilalla viljellään myös 
nurmea ja kauraa. Metsää on liki sata heh-
taaria. Maatilan työt tehdään itse.

Hevostilan työpäivät ovat pitkiä. Hevosten 
aamutoimien jälkeen treenataan, käydään 
tarvittaessa klinikalla ja noin sata kertaa vuo- 
dessa käydään raveissa. Startteja kertyy vuo- 
dessa noin 160. Talvella koko valoisa aika ku- 
luu kärryillä istuen. Työtä on paljon ja tilalle 
ollaankin palkkaamassa työntekijää.

Lomituspalvelua on käytetty ja lomittaja 
on itse etsitty hevospiireistä. 

– Lomalla on oltava lisätyövoimaa, joka 
huolehtii hevosten liikutuksesta, sillä se ei 
kuulu lomitettavaan työhön, kertoo Anna- 
Kaisa.

Turvallisuus huomioiden lapsille, Hilja 7 
vuotta ja Vilma 5 vuotta, on opetettu, mitä 
saa ja mitä ei saa tehdä. He tietävät ne hevo-
set, joita saavat hoitaa ja harjata.

Työtulon taso ratkaisee 
etuuksien tason
Viljakkalan tilalla on tiedostettu, että työtulo 
vaikuttaa tulevan eläkkeen lisäksi myös mo-
niin muihin etuuksiin. Siksi on tärkeää pitää 
työtulo ajan tasalla.

– MYEL-vakuutettuna perheenjäsenenä 
palkkaa vastaan työskennellessäni hain äitiys- 
ja vanhempainpäivärahat MYEL-vakuutuk-
sen työtulon perusteella. Työtulon tasolla on 
iso merkitys etuutta hakiessa. Työtulon on 
hyvä olla realistinen, eikä ainakaan alakanttiin 
verrattuna työn arvoon, tiivistää Anna-Kaisa.

Yrittäjille ei onneksi ole sattunut isom-
pia tapaturmia, joiden vuoksi olisi jouduttu 
hakemaan päivärahoja. Työtulo on pohjana 
sairaus- ja tapaturmapäivärahoissakin. Ti-
lakaupasta alkaen nuorella parilla on ollut 
MYEL-vakuutus yrittäjinä.

Tilakaupassa vanhemmille jäi edelleen 
toinen pienempi tila. Lea on osatyökyvyttö-
myyseläkkeellä ja auttaa terveyden antamissa 
puitteissa jatkajien tilalla ja on perheenjäse-
nenä vakuutettu, kuten Heikkikin. Lisäksi 
Heikillä on MYEL-vakuutus yrittäjänä oman 
tilan työskentelyn osalta.

Maatilaympäristössä voi olla lapsille
vaaranpaikkoja. Selkeillä ja yhdessä
läpikäydyillä pelisäännöillä tila
saadaan turvalliseksi lapsillekin. 
Tenhusen tyttäret noudattavat 
sovittuja ohjeita hienosti hevosten 
lähellä ollessaan.

Seuraavalla sivulla kerrotaan lisää 
työtulon vaikutuksista etuuksiin!



 Tarkastele laskujasi ja hae lisää maksuaikaa
Näet palvelusta laskut, jotka sinulle on lähetetty uuden asiointipalvelun 
julkaisun jälkeen ja voit pyytää laskuille lisää maksuaikaa.

 Seuraa käsittelyssä olevia asioita ja hyväksy hakemuksia
Näet heti asiointipalvelun etusivulta kokonaiskuvan siitä, onko sinulla kä-
sittelyssä olevia asioita ja voit seurata hakemustesi käsittelyn etenemistä. 
Voit myös hyväksyä sinulle esimerkiksi puhelinkeskustelun perusteella 
tehdyn vakuutushakemuksen sähköisesti suoraan asiointipalvelussa, joten 
sinun tarvitse enää odottaa, että saat hakemuksen postissa allekirjoitet-
tavaksi.

Uudet palvelut julkaistaan erissä alkuvuoden aikana
Uusi asiointipalvelu on tarkoitus ottaa käyttöön vuodenvaihteessa. Koska 
uudistus on mittava, se tehdään vaiheittain eikä kaikkia toimintoja saada 
käyttöön kerralla, vaan palvelun kehittämistä jatketaan myös julkaisun 
jälkeen. Osa vanhoista ja uusista toiminnallisuuksista ei välttämättä toimi 
vielä ensimmäisessä julkaisuversiossa, vaan ne saadaan käyttöön vasta 
versiopäivitysten myötä alkuvuoden aikana.

Vuodenvaihteen jälkeen Mela-turvan hoitaminen verkossa on en-
tistä helpompaa, kun uudistamme sähköisen asiointipalvelumme.
Uudistuksessa asiointipalvelun käytettävyys paranee. Palvelusta tulee help-
pokäyttöisempi ja saavutettavampi ja sitä voi käyttää myös mobiililaitteella. 
Myös palvelun ulkoasu saa uuden raikkaamman ilmeen.

Uudet toiminnallisuudet helpottavat asiointia
Löydät uudesta asiointipalvelusta jatkossa kaikki nykyisestä palvelusta 
tutut toiminnot, mutta lisäksi palveluun saadaan useita uusia, asiointiasi 
helpottavia ominaisuuksia:

 Lähetä ja vastaanota viestejä
Uuteen asiointipalveluun tulee viestitoiminnallisuus, jonka kautta voit 
suojatulla viestiyhteydellä hoitaa henkilökohtaiseen Mela-turvaasi liittyviä 
asioita kanssamme.

 Katso hakemuksiasi ja päätöksiäsi
Voit katsoa tekemiäsi vakuutus-, tapaturma- ja eläkehakemuksia sekä saa-
miasi päätöksiä. Ennen uuden asiointipalvelun julkaisua tehdyt hakemukset 
tai annetut päätökset eivät tule palveluun näkyviin.
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Otimme lokakuussa käyttöön uuden 
maatalousyrittäjien työterveyshuolto-
sovelluksen. Sovellus korvaa vanhan 
tilakäyntirekisterin, jolla maatalous- 
yrittäjien työterveyshuollon toteutu-
mista on aikaisemmin seurattu.

Uuden työterveyshuoltosovelluk-
sen myötä voit aiempaa paremmin ja 
aktiivisemmin osallistua maatalous- 
yrityksesi työolojen arviointiin ja ke-
hittämiseen. Ja mikä parasta, sovellus 
on täysin maksuton.  

Työterveyshuoltoon liittyvät 
tiedot ovat tallessa ja saatavilla
Sovelluksen käyttö kannattaa, koska 
sen myötä saat mahdollisuuden suo-
raan viestintään oman työterveys- 
huoltosi kanssa. Kun tilakäyntisi lä-
hestyy, voit sovelluksen kautta täyttää 
tilakäynnin esitietolomakkeen ja kun 
työterveyshuolto on tehnyt tilallasi 
työoloselvityksen, voit kommentoida 
ja hyväksyä raportin sovelluksessa. 
Lisäksi voit sovelluksessa kuitata val- 

Sähköinen asiointipalvelumme uudistuu!

Tiedotamme asiointipalvelun uudistuksesta tarkemmin nettisivuillamme vuodenvaihteessa.

Maatalousyrittäjä, ota käyttöösi uusi työterveyshuoltosovellus

 MYEL-työtulo Vakuutusmaksu Kelan  MATA-tapaturma- 70-vuotiaana
 vuodessa  vuodessa  päiväraha   päiväraha  kertynyt eläke   

 10 000 euroa  1 420 euroa  29 euroa/päivä  41 euroa/päivä     790 euroa/kk

 25 000 euroa  3 455 euroa  58 euroa/päivä  69 euroa/päivä  1 980 euroa/kk

 45 000 euroa  7 210 euroa  83 euroa/päivä  125 euroa/päivä  3 560 euroa/kk

Nuorelle yrittäjälle vanhuuseläke voi 
tuntua vielä kaukaiselta asialta, mutta 
jo nuorena kannattaa pysähtyä mietti-
mään, miten erilaiset työtulotasot vai- 
kuttavat niin vakuutusmaksuihin kuin 
myös työtulon perusteella maksetta-
viin korvauksiin.

Ja vaikka ajatus eläkepäivistä tuntui-
sikin vielä kaukaiselta, on hyvä kuiten-
kin tiedostaa, että elämän varrella te- 
kemäsi valinnat vaikuttavat myös eläk- 
keesi määrään. Eli työtulotasosi nyt 
määrittää myös sitä, minkälaista elä-
kettä aikanaan saat.

Laskuri auttaa arvioinnissa
Nettisivuillamme olevalla laskurilla 
voit arvioida oman vakuutusturvasi 
tasoa. Otimme esimerkiksi 1990 syn- 
tyneen nuoren maatalousyrittäjän, 
jolle laskimme vakuutusmaksut, kor-
vausten määrän ja eläkekertymän eri- 
laisilla työtuloilla.

Esimerkkiyrittäjällämme Mai-
jalla on pakollinen MYEL-vakuutus, 
eikä hänellä ole muita eläkettä kerryt-
täviä ansiotuloja, vaan laskelmat on 
tehty ainoastaan hänen MYEL-työtu- 
lonsa perusteella.

Maijan vakuutusmaksu
Vakuutusmaksun taso riippuu va-
kuutetun työtulon suuruudesta. Alle 
28 000 euron työtuloihin sovelletaan 

Anna työllesi oikea arvo

Laske oman Mela-turvasi taso 
mela.fi/laskurit

alennettua vakuutusmaksuprosenttia 
ja täyttä vakuutusmaksuprosenttia so- 
velletaan yli 44 000 euron työtuloihin. 
Väliin jäävien työtulojen osalta mak- 
suprosentti nousee liukuvasti. Vakuu- 
tusmaksuprosentti alkaa siis nousta, 
kun Maijan työtulo nousee yli 28 000 
euron. Jos työtulo ylittää 44 000 euroa, 
peritään ylittävästä osasta täysi eläke- 
vakuutusmaksu, joka on 24,10 pro-
senttia vahvistetusta työtulosta.

Pakollisen MYEL-vakuutusmaksun 
lisäksi Maijan vakuutusmaksussa on 
huomioitu myös työajan MATA-va-
kuutuksen maksu sekä ryhmähenki- 
vakuutusmaksu. Maksuissa ei ole huo-
mioitu verottajan jälkikäteen perimiä 
sairausvakuutuksen mukaisia maksuja. 

Päivärahaetuudet
MATA-tapaturmapäiväraha määräy- 
tyy sen työtulon mukaan, joka Maijal- 
la on vahinkotapahtuman sattumis- 
ajankohtana. Päiväraha määräytyy eri 
tavoin pakollisessa ja vapaaehtoisessa 
työajan MATA-vakuutuksessa. MA-
TA-päivärahaa maksetaan kaikilta 
viikonpäiviltä, myös pyhäpäiviltä.

Maijan työtulo vaikuttaa myös Ke- 
lan maksamiin etuuksiin, kuten van-
hempain- ja sairauspäivärahaan. Ke-
lan päivärahaa maksetaan arkipäiviltä. 
Arkipäiviä ovat päivät maanantaista 
lauantaihin. Arkipyhiä ei lasketa arki-

päiviksi. Eli jos saat päivärahaa kuu-
kauden ajan, maksetaan sitä sinulle 
noin 25 arkipäivältä.

Laskelmat Maijalle maksettavista 
Kelan päivärahoista perustuvat Ke-
lan nettisivuilta löytyviin laskureihin 
kela.fi.

Maijalle kertyvä eläke
Laskuri olettaa, että kun Maija jää 
eläkkeelle 70-vuotiaana, hänen ansio-
tasonsa on säilynyt samana kuin se on 
ollut laskelmien tekohetkellä.

Arvio eläkemäärästä perustuu siis 
siihen työtuloon, mikä Maijalla on las- 
kentapäivänä ollut, mutta siinä on huo- 
mioitu 1,5 prosentin reaalikasvu eli 
arvio siitä, että pitkällä aikavälillä pal- 
kat kasvavat tämän verran enemmän 
kuin hintataso. Eläkearviossa on huo- 
mioitu myös elinaikakertoimen vaiku-
tus eläkkeen määrään.

Mitä laskelmat tarkoittavat 
käytännössä?
Vakuutus- asiakaspalveluyksikkömme 
tiiminvetäjä Leena Vehkomäki pai- 
nottaa, että työtulon tasoa valitessa  
kannattaa miettiä tarkkaan, miten eri- 
laiset elämäntilanteet vaikuttavat an-
siotasoosi.

– Miten tulet toimeen, jos vaikka 
sairastut tai jäät perhevapaalle? Vas-
taavatko tapaturmakorvaukset vahin-

Maijan vakuutusturva eri MYEL-työtuloilla laskettuna

gon sattuessa todellista työpanostasi? 
Ja onko eläkekertymäsi näillä tuloilla 
sellainen, millä pärjäät tulevaisuudes- 
sa?

Työtuloa mitoittaessa ei siis kanna-
ta keskittyä miettimään pelkästään va-
kuutusmaksun suuruutta, vaan todel- 
lisen työpanoksesi suuruutta ja sitä, 
että työtulosi vastaisi todellista työpa- 
nostasi.

– Kun valitset työtulosi viisaasti ja 
pidät sen ajan tasalla, myös korvauk-
sesi ja eläkkeesi ovat oikean suuruiset, 
Leena summaa.

Työtulo kannattaa tarkistaa aina,  
kun maatalousyrityksessä tapahtuu 
muutoksia, jotka voivat vaikuttaa työ- 
tuloon. Mahdollisista muutoksista il- 
moittaminen ajoissa on tärkeää. Muu-
tokset vakuutukseen tehdään aina il- 
moituspäivästä, ei takautuvasti.

Lue lisää 
vakuuttamisesta

mela.fi
Voit myös olla yhteydessä 

Mela-asiamieheen tai
asiakaspalveluumme. 

Palvelemme sinua arkisin
kello 9–16 numerossa 

029 435 2650.
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Maatalouden rakennemuutos on 
edennyt viime vuosina nopeasti. Eri- 
tyisesti lomituspalveluja käyttävien 
maatilojen määrä vähenee, jolloin on 
tarpeellista sopeuttaa myös maatalous-
lomituksen hallintoa muutokseen. So-
siaali- ja terveysministeriön asettama 
työryhmä selvittää parhaillaan lomi-
tuksen vaihtoehtoisia hallintomalleja. 
Työryhmän toimikausi päättyy maalis-
kuussa 2021. Laaja hallinnon uudis- 
tus on arvioitu toteutuvaksi vuonna 
2025. 

Lomahallinnon muutostyö 
etenee jo
Rakennemuutos on käsissä ja tästä syys-
tä Mela on jo käynnistänyt lomituksen 
paikallisyksikkörakenteen uudistami- 
sen sosiaali- ja terveysministeriön oh- 
jauksessa. Suunnitelmana on muo-
dostaa nykyisistä 40 yksiköstä noin 
kymmenen suurempaa paikallisyksik- 
köä. Tavoitteena on, että pääosa yhdis-
tetyistä yksiköistä aloittaisi toimintan-
sa vuoden 2022 alussa.

– Lomituspalvelua käyttävien maa- 
talousyrittäjien määrä on viime vuosi- 
na vähentynyt noin 6 prosenttia vuosi- 
vauhdilla. Suurempia yksiköitä muo- 

miiksi suosituksia, joita työterveys-
huolto on antanut työhyvinvointisi 
tueksi.

Sovellus muistuttaa sinua sähkö-
postiviestillä lähestyvästä tilakäyn-
nistä, joten emme enää lähetä sinulle 
erikseen paperista muistutuskirjettä 
asiasta. 

Kuinka saan uuden 
sovelluksen käyttööni?
Aloita kirjautumalla Maatalousyrit- 
täjien työterveyshuoltosovellukseen 
osoitteessa mela.fi/asiointipalvelut.

Ensimmäisellä kirjautumiskerral- 
la tarvitset tunnistautumiseen verkko- 
pankkitunnuksesi. Jatkossa tunnistau- 
tuminen onnistuu myös sähköposti- 
osoitteen avulla. Jos et käytä sähkö- 
postia, voit halutessasi kirjautua sovel-
lukseen aina pankkitunnuksilla. Net-
tisivuillemme on koottu lisää ohjeita 
sovelluksen käytöstä.

Kysy työterveyshuoltosovelluksen 
käyttöönotosta omasta työterveyshuol- 

lostasi. Tilat, jotka ottavat sovelluk- 
sen käyttöön saavat lahjaksi uu-
den ensiapulaukun.

Mikäli tilallasi on äskettäin 
tehty tilakäynti, voit pyytää 
esimerkiksi työfysioterapeu-
tin tilakäyntiä, jolla selvite-
tään ja pyritään helpottamaan 
työn fyysisiä kuormitusteki- 
jöitä. Samassa yhteydessä voit 
myös ottaa uuden sovelluksen 
käyttöön. Tällainen tilakäynti korva- 
taan samoin ehdoin kuin laajempikin 
tilakäynti.

Työterveyshuoltosovelluksen 
tietosuoja
Melan lakisääteisenä tehtävänä on seu- 
rata tilakäyntien toteutumista ja kerä- 
tä tietoa työolosuhteiden riskitekijöis- 
tä. Tätä tietoa tarvitaan, kun pyrim- 
me muiden maatalouden sidosryh- 
mien kanssa kehittämään maatalou-
den työolosuhteita, työturvallisuutta 
ja työhyvinvointia.

Työterveyshuoltosovellus, samoin 
kuin käytöstä poistunut tilakäyntire-
kisteri, ovat Melan muista tietojär-
jestelmistä täysin erillisiä ja niillä on 
eri käyttäjät. Yksittäisten yrittäjien 
eläke- ja tapaturmatiedot eivät siten 
missään tilanteessa ole yhdistettävis- 
sä työterveyshuollon tietoihin eli tie- 
toturvallisuus on huomioitu sovelluk-
sessa hyvin.

dostamalla varmistamme lomituspal- 
velujen saatavuuden ja toimintavar- 
muuden myös asiakasmäärien pie- 
nentyessä. Ensimmäiset yhdistymiset 
toteutuvat jo vuoden 2021 alussa, kun 
Lempäälän paikallisyksikkö yhdistyy 
Sastamalaan ja Savitaipaleen paikal-
lisyksikkö Mikkeliin, kertoo Melan 
lomituksesta vastaava johtaja Päivi 
Wallin.

Yhdistämisessä huomioitava 
eri näkökulmia 
Paikallisyksiköiden muodostamises-
sa tulee huomioida monia erilaisia 
tekijöitä. Näitä ovat muun muassa 
asiakastyytyväisyys, hyvä johtaminen, 
toiminnan uudistaminen ja kehittä-
minen, kehittymisen tukeminen, kie-
lialueet, tosiasialliset alueelliset kes-
kittymät ja taloudellinen tehokkuus. 

– Käymme parhaillaan neuvotte- 
luja vaihtoehtoisista organisointimal-
leista paikallisyksiköiden ja tuottaja- 
liittojen kanssa. Onneksi valtion vuo-
den 2021 talousarvioehdotuksessa on 
varattu 2 miljoonan euron määrära-
ha lomitusyksiköiden yhdistämisistä 
aiheutuneisiin kustannuksiin, toteaa 
Wallin.

Kiitos teille kaikille, kun olette auttaneet nostamaan esiin maatalous- 
lomittajien arvokkaan työn. Olemme saaneet Loistolomittaja-kampanjaan 
jo lähes 300 ilmoitusta loistavista lomittajasta. Kampanja jatkuu vuoden 
loppuun asti. Tammikuussa 2021 palkitsemme kolme parhaat perustelut 
esittänyttä ilmiantajaa ja kolme parasta loistolomittajaa.

ILOINEN, OMA-ALOITTEINEN JA LUOTETTAVA
Tähän mennessä perusteluiden mukaan loistolomittajassa arvostetaan 
eniten oma-aloitteisuutta ja luotettavuutta. Seuraavaksi tärkeinä asioina 
tulevat eläinten tuntemus ja kolmantena huolellisuus sekä annettujen 
ohjeiden noudattaminen. Ilmoituksissa nousee esiin myös positiivinen 
asenne työhön ja tilan väkeen.

ARKEA HELPOTTAVAT VINKIT 
Kampanja on tuonut esille myös käytännön toimintatapoja, joita te maa-
talousyrittäjät toivotte ja arvostatte. Lomalle lähtö on jokaiselle tärkeä ja 
vähän stressaavakin tilanne. Moni toivoikin, että lomittaja lähettäisi edellise-
nä iltana tekstiviestin, jossa hän vahvistaisi seuraavan aamun tulonsa. Näin 
odotettu loma alkaisi hyvillä mielin tietäen, että eläimet jäävät luotettaviin 
ja osaaviin käsiin.

Lomituksen paikallisyksikkö- 
verkosto tiivistyy lähivuosina

Maatalousyrittäjä, ota käyttöösi uusi työterveyshuoltosovellus

Rekisteröityneille käyttäjille uusi 
ensiapulaukku!

Loistolomittaja-kisa loppusuoralla 
– vielä ehtii mukaan!

Vielä on hetki 
aikaa ilmoittaa
sinun Loisto- 
lomittajasi!
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Seuraa meitä juurevajoukko.fi

Nolla tapaturmaa maataloudessa 
-kilpailun finalistit on valittu
Yksi osa kampanjaa oli Turvallinen maatila 
2020 -kilpailun toteuttaminen. Tähän kilpai-
luun osallistui tiloja ympäri Suomen. Voittaja 
oli tarkoitus palkita Maatalouskonemessuilla 
marraskuussa, mutta koronan peruutettua 
tapahtuman, julkaisemme kilpailun tulokset 
ja palkitsemme voittajat alkuvuodesta. Kilpai-
lun taso oli kova. Tuomaristolla onkin ollut 
visainen tehtävä valita hyvien kilpailijoiden 
joukosta finalistit ja niistä palkittavat.

Korona alleviivaa entisestään 
turvallisuuden arvoa
Tänä vuonna koko maailma on yllätetty. Mo- 
net hyvät suunnitelmat on vaihdettu uusiin 
nopeassa aikataulussa, työtä on tehty uudel-
la tavalla ja riskejä on jouduttu arvioimaan 
entistä huolellisemmin. Tällaisena aikana kir- 
kastuu, mikä arvo turvallisuus on. Asioiden 
tärkeysjärjestykset voivat muuttua, kun tavoit- 
teet turvallisesta työstä ja elämästä ovat yhä 
tärkeämpiä.

Maatalousyrittäjät pitkällä 
käytännön työturvallisuudessa 
Maatalousyrittäjät ovat askeleen edellä monia 
muita ammattiryhmiä henkilökohtaisessa suo- 
jautumisessa. Maataloustöissä on ollut vält-
tämätöntä ottaa huomioon suojautuminen jo 
ennen pandemiaa. Tietoa ja taitoa on tarvittu 
muun muassa pölyiltä ja mölyiltä suojautumi-
sessa ja tarttuvien eläintautien hallitsemisessa. 

Apuvälineitä työturvallisuuteen
Olemme tarjonneet kampanjan aikana mo-
nenlaisia apuvälineitä maatalousyrittäjille työ- 
turvallisuuden edistämiseksi. Yksi näistä on 
Farmarin suojaintutkinto. Jos et vielä ole suo- 
rittanut tutkintoa, voit tehdä sen osoitteessa: 
mela.fi/suojaintutkinto. 

Lasten ja nuorten turvallisuuteen maatilal- 
la panostetaan monin keinoin. Lapsille olem-
me tehneet opettavaisen palapelin ja vanhat  
tutut Farmiseikkailu-lautapeli ja Farmiralli- 
mobiilipeli jatkavat eloaan. Nuoret – Turvalli- 
suutta maatilalla työskenteleville nuorille -tie- 
tokortilla valistamme nuorisoa ja heitä oh-
jaavia aikuisia turvalliseen maataloustyöhön. 
Näitä ja muita painotuotteitamme voit tilata 
maksutta mela.fi/julkaisut.

Kuukausikisoissa olemme jakaneet vink- 
kejä ja oivalluksia työturvallisuuden paranta-
miseksi. Suunnitellut työturvallisuustilaisuu-
det siirtyivät keväällä valitettavasti tulevaisuu-
teen ja verkkoon. Työturvallisuusajatuksia on 
pandemiasta huolimatta vaihdettu puolin ja 
toisin vilkkaasti sekä monikanavaisesti.

Nolla tapaturmaa maataloudessa 
-teema jatkuu myös ensi vuonna
Miten sitten on käynyt teemavuoden tavoit-
teelle? Kuluneen vuoden aikana maatalous- 
yrittäjille on sattunut vähemmän tapaturmia 
kuin koskaan ennen. Turvallisuusajattelu ja 
turvallisuuden vaaliminen ovat monen mie- 
lessä ja entistä syvemmällä. Jatkopohdinta 
syistä ja seurauksista on paikallaan.

Vuosi 2020 on ollut Melassa työturvallisuuden teemavuosi, jota olemme 
toteuttaneet Nolla tapaturmaa maataloudessa -kampanjalla. Kampanjan 
tavoitteena on ollut vähentää tapaturmia aina nollaan saakka ja edistää 
myönteistä työturvallisuuskulttuuria. 

Jatkamme Nolla tapaturmaa maataloudessa -teemalla. 
Ensi vuonna on luvassa uusia kilpailuita, tuotteita ja muuta kiinnostavaa. 

Tutustu paremmin kampanjan antiin verkkosivuillamme 
mela.fi/nollatapaturmaa

Tehdään yhdessä Suomen maataloudesta maailman 
turvallisin työ!

Siisteys ja järjestys ovat tärkeitä 
työturvallisuustekijöitä

Kun paikat ovat kunnossa, tavarat löytyvät nopeasti, onnettomuuksilta 
vältytään ja työ sujuu. Myös ulkopuolisten on helpompi työskennellä 
tilalla. Järjestä työympäristö sellaiseksi, että kaikella on paikkansa. 
Jos jotain hajoaa, korjaa puutteet saman tien. Niitä ei aika korjaa! 

Osallistu työturvallisuuskampanjaan: mela.fi/nollatapaturmaa

Työturvallisuuden teemavuosi 2020
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Yrityksesi tärkein voimavara olet sinä itse!

Tarjoamme sinulle monipuolisesti maksuttomia työhyvinvointipalveluita. 

Tapahtumissa ja koulutuksissa pääset verkostoitumaan muiden yrittäjien kanssa 
ja löydät uusia voimavaroja työn tekemiseen. Tulevat tapahtumat löydät Melan Juureva 
joukko -Facebook-sivuilta ja tapahtumakalenterista: mela.fi/tapahtumat 

Paljon tietoa ja vinkkejä sujuvan työn tueksi löydät julkaisuistamme esitteiden, tieto- 
korttien ja videoiden muodossa. Oletko käynyt kokeilemassa jo Viljelijän voimavaratestiä?   
voimavaratesti.fi

Työhyvinvointineuvojalta voit kysyä mieltäsi askarruttavista asioista liittyen varhais- 
kuntoutukseen tai työterveyshuoltoon. Lähetä yhteydenottopyyntö Melan nettisivuilta.

Jaksamisen haasteissa tai vaikeissa elämäntilanteissa sinua auttaa Välitä viljelijästä 
-projektin työntekijä. Ota rohkeasti yhteyttä: mela.fi/projekti


