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Uudistunut Melan asiointipalvelu – mela.fi/asiointipalvelut

Kirjaudu 
asiointipalveluumme

henkilökohtaisilla 
verkkopankkitunnuksillasi,

mobiilivarmenteella tai 
varmennekortilla
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Uusia
toimintoja

tulossa kevään
aikana



Vakuutusmaksujen uudet eräpäivät

MYEL-vakuutusmaksut ja pakollisen työajan MATA-vakuutusmaksut
laskutetaan jatkossa neljässä tasasuuruisessa erässä

• uudet eräpäivät ovat 15.3., 15.6., 15.9. ja 15.12.

Vapaaehtoisen MATA-vakuutuksen (vapaaehtoinen työajan vakuutus ja vapaa-ajan vakuutus)
eräpäivät muuttuivat myös

• jatkuvien vakuutusten eräpäivä on 20.2.

• uuden vakuutuksen alkaessa vakuutusmaksu erääntyy
päätöksen antopäivästä seuraavan kuukauden 20. päivänä.

• laskutetaan yhdessä erässä.
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Perhe-eläkkeeseen suunnitteilla muutoksia

• Tavoitteena ajanmukaistaa perhe-eläkesäännökset vastaamaan
muuttuneen yhteiskunnan tarpeisiin.

• Sovellettaisiin 1975 tai sen jälkeen syntyneisiin edunsaajiin.

• Jatkossa myös avoleskillä olisi tietyissä tilanteissa perhe-eläkeoikeus
− Vähintään 5 vuoden yhteistalous alle 65 vuotiaan edunjättäjän kanssa
− Yhteinen alle 18 vuotias lapsi.

• Lapseneläkeoikeus jatkuisi 20 vuoden ikään asti.

• Leskeneläkkeen määräaikaisuus
− 10 vuotta tai aikaisintaan nuorimman lapsen täyttäessä 18 vuotta.

Muutosten 
arvioidaan 

astuvan voimaan 
1.1.2022
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Maatalousyrittäjä, ota käyttöön!
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Melan uusi työterveyshuoltosovellus 

• Oma käyttöliittymä maatalousyrittäjille

• Suora viestiyhteys omaan työterveyshuoltoon

• Tilakäynnin esitietolomakkeen täyttäminen
ja tilakäyntiraportin hyväksyntä

• Suositusten kuittaaminen

• Kaikki maatalousyrittäjien luvalla tallennetut
asiakirjat aina tallessa ja saatavilla

• Maksuton

Työterveyshuoltosovellus, samoin kuin käytöstä poistunut tilakäyntirekisteri, ovat Melan muista tietojärjestelmistä täysin erillisiä
ja niillä on eri käyttäjät. Eläke- ja tapaturmatiedot eivät siten missään tilanteessa ole yhdistettävissä työterveyshuollon tietoihin.



Työkykykoordinaattoripalvelun pilotointi

• Työkykyneuvontapalvelu MYEL-vakuutetuille:
− toimintavaihtoehtojen kartoittaminen silloin, kun maatalousyrittäjän työkyky

suhteessa työn vaatimuksiin aiheuttaa haasteita.

• Tietoa antava ja erilaisia työuran jatkamisen vaihtoehtoja valottava maksuton palvelu

• Aloitettiin syyskuussa 2020 Kanta- ja Päijät-Hämeessä, laajennettiin 1.1.2021 Keski-Suomen,
Kainuun, Koillismaan, Itä-Lapin sekä Vaalan ja Utajärven kuntien alueelle .

• Työkykykoordinaattoreina toimivat em. alueiden Välitä viljelijästä-projektityöntekijät, joilla
on työkykykoordinaattorin koulutus. Projektityöntekijän työ jatkuu ennallaan pilotin rinnalla
työkykykoordinaattorin työtä tukien.

• Yhteistyössä Melan vakuutus- ja asiakaspalveluyksikkö, tapaturma- ja eläkeyksikkö, alueen työ- ja
perusterveydenhuollon sekä lomituspalvelun yksiköitä.

• Välitä viljelijästä -projektissa käynnistetyn asiakastyön painotuksen laajentaminen työkyvyn
riskitekijöiden varhaiseen tunnistamiseen, työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyyn ja työkyvyn tukemiseen.

Alustavat tulokset 
rohkaisevia; 

tavoitteena palvelun 
laajentaminen koko 

maan kattavaksi
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Työhyvinvointitapahtumat
Hyvinvointia etänä! Järjestämme webinaareja hyvinvoinnista
ja työturvallisuudesta: asiantuntijoilta vinkkejä
omaan arkeen, osallistuminen onnistuu paikasta riippumatta.

Kevään webinaarit:
25.2. Voimana toivo
17.3. Miten saan tunnit riittämään?
26.3. Työturvallisuuden rakennuspalikat
14.4. Parisuhteessa – yksin vai yhdessä?
21.4. Ensiapua maatalousyrittäjälle! 

Välitä viljelijästä -podcast nyt myös julkaistu!
Jaksot voi kuunnella täältä

Vertaistuesta voimaa! Maatalousyrittäjät pääsevät vertais-
ryhmässä keskustelemaan teeman mukaisesta aiheesta. 

Tapaamiset pidetään etänä ja vetäjänä toimii Välitä viljelijästä 
-projektityöntekijä.

Kevään teemat:
• Mistä voimia kevääseen?
• Sukupolvien yhteentörmäys – ryhmä luopujille ja jatkajille

Hyvinvointipäiviä on suunnitteilla koronatilanteen salliessa 
syksylle. Päivät tarjoavat vinkkejä stressinhallintaan, virkistymistä 
sekä kiinnostavia luentoja työkyvyn tueksi.

Osallistumisohjeet: mela.fi/tapahtumat
ja Melan Juureva joukko Facebook-tapahtumat

Hyvinvointi-
tapahtumiin 

osallistuminen on 
maksutonta!
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https://www.mela.fi/maatalousyrittajat/valita-viljelijasta/podcast-ja-videot/
https://www.mela.fi/tietoa-melasta/tapahtumat/
https://www.facebook.com/MelaTurva/events/?ref=page_internal


Lomituksen ajankohtaiset teemat 2021
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Lomituksen paikallisyksikkörakenteen kehittäminen

• Maatalouden rakennemuutoksen seurauksena lomituspalvelujen käyttäjien määrä on
vähentynyt keskimäärin 6 % vuodessa ja kehityksen ennustetaan jatkuvan samansuuntaisena.

• Lomituspalvelujen laadun ja toimintavarmuuden turvaamiseksi Mela yhdistää paikallisyksiköitä
suuremmiksi kokonaisuuksiksi.

• Mela arvioi kestäväksi lomituspäivien määräksi n. 30 000–50 000 lomituspäivää/v paikallisyksikköä kohti
− Vuonna 2020 oli yhteensä 40 paikallisyksikköä, jotka olivat kooltaan keskimäärin 15 700 lomituspäivää 

(vaihteluväli 2 700–43 000 lomituspäivää)
− Vuoden 2023 alussa paikallisyksiköitä on arviolta 12–15 kpl.

• Paikallisyksiköiden yhdistämisessä huomioon otettavat seikat:
− tosiasialliset alueelliset keskittymät
− kielialueet 
− asiakastyytyväisyys 
− hyvä johtaminen 
− toiminnan uudistaminen ja kehittäminen sekä 
− taloudellinen tehokkuus.
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Paikallisyksiköiden yhdistymisen aikataulu
Yhdistyvät paikallisyksiköt   (jatkava paikallisyksikkö tummennettuna)

2021 Sastamala, Lempäälä                                                    
Mikkeli, Savitaipale

2022 Vehmaa, Pöytyä, Salo
Mikkeli, Rantasalmi, Parikkala
Sysmä, Hämeenlinna, Kouvola, Loviisa
Kurikka, Alajärvi, Alavus, Kauhajoki, Kauhava 

2023 Paikallisyksikön rajat muodostettu, jatkavan kunnan valinta kesken
• Pohjois-Savo: Iisalmi, Kuopio
• Pohjois-Karjala: Liperi, Nurmes, Tohmajärvi
Seuraavissa maakunnissa sijaitsevien paikallisyksiköiden osalta rajojen muodostus kesken, kuuleminen tehty: 
• Pohjanmaa (Pedersöre)
• Keski-Pohjanmaa (Kaustinen, Toholampi)
• Pohjois-Pohjanmaa (Haapavesi, Kalajoki, Muhos, Nivala, Reisjärvi, Siikalatva)
• Kainuu (Ristijärvi, Sotkamo) 
• Lappi (Posio, Salla, Sodankylä, Ylitornio) 

Avoin Kankaanpää (Pohjois-Satakunta), mahdollinen yhdistymisen suunta Sastamala (Pirkanmaa), aikataulu avoin 
Keuruu (Keski-Suomen yksiköt yhdistyivät 2017)
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Lomituksen hallintomalleja selvittävä työryhmä

• Sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän selvittämään lomituksen
vaihtoehtoisia hallintomalleja.

• Työryhmä antaa esityksensä uudesta hallintomallista, joka tulee
tämän hetken arvion mukaan voimaan lainmuutoksella 2025.

• Osana työryhmätyötä STM toteutti 8 alueellista työpajaa 2/2021, 
joiden tehtävänä oli:
− antaa näkemyksensä eri hallintomallivaihtoehtojen vahvuuksista

ja heikkouksista
− käydä keskustelua ja antaa konkreettisia kehittämisehdotuksia

maatalouslomituksen toiminnan kehittämiseksi.

Työryhmän
toimikausi päättyy

maaliskuussa
2021
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