Hengähdä hetki
Järjestä itsellesi lomitusta
Maatalousyrittäjä voi halutessaan järjestää lomituspalvelunsa itse. Näitä lomituspalveluja
ovat vuosiloma, sijaisapu ja tuettu maksullinen lomittaja-apu. Paikallisyksikkö maksaa
tehdystä lomitustyöstä korvauksen.
Ilmoitus siirtymisestä paikallisyksikön palveluista itse järjestetyn lomituksen piiriin tai
päinvastoin tehdään kesäkuun loppuun mennessä. Muutos astuu voimaan seuraavan
kalenterivuoden alusta lähtien.

Lomituspalvelujen hakeminen

Osta
lomituspalvelusi
ennakkoperintä-
rekisteriin merkityltä
palveluntuottajalta.

Itse lomituksensa järjestävien maatalousyrittäjien on haettava oikeus lomituspalveluihin
paikallisyksiköltä. Vuosilomaa ja maksullista lomitusta haetaan paikallisyksikön ilmoit
tamana hakuaikana. Sijaisapuhakemus jätetään paikallisyksikköön ennen lomitus
töiden aloittamista.
Paikallisyksikön antamalla vuosilomapäätöksellä ja sijaisapupäätöksellä
ilmoitetaan, kuinka monelta lomitustunnilta päivässä enintään korvaus
maksetaan. Paikallisyksikön tekemään päätökseen voi hakea muutosta
Melasta.

Keneltä voi ostaa lomituspalveluja
Itse järjestetty lomitus voidaan korvata, kun palvelu ostetaan ennak
koperintärekisteriin merkityltä palveluntuottajalta. Palveluntuottaja
voi olla yksityinen ammatinharjoittaja tai yritys.
Kustannuksia ei korvata, jos lomittajana on toiminut
• maatalousyrittäjä itse tai hänen perheenjäsenensä
• saman maatalousyrityksen toinen yrittäjä tai hänen perheenjäsenensä
• edellä mainittujen henkilöiden kokonaan tai osittain omistaman muun
yrityksen osakas tai työntekijä.
Perheenjäsenellä tarkoitetaan muun muassa tilan maatalousyrittäjän avio- tai
avopuolisoa. Perheenjäseniä ovat myös maatalousyrittäjän tai hänen puoli
sonsa lapset ja vanhemmat, jotka asuvat maatalousyrittäjän kanssa samassa
taloudessa.

Korvaus ja sen hakeminen
Paikallisyksikkö maksaa korvausta itse järjestetystä lomituksesta. Tarkista
kuluvan vuoden korvauksen taso mela.fi/maatalouslomitus. Korvauksen tasoa
tarkistetaan vuosittain palkkakertoimella. Korvausta itselle järjestetystä lomituksesta haetaan jälkikäteen. Korvaushakemus netistä mela.fi/lomakkeet

Huolehdi siitä, että
kirjallinen hakemus ehtii
paikallisyksikköön ennen töiden
aloittamista.
Vuosiloma- ja sijaisapuhakemus on
helppo tehdä Lomitusnetissä,
osoitteessa mela.fi.

Jotta korvausta voidaan maksaa kaikilta lomitetuilta päiviltä, pitää korvausta hakea
lomituksen alkamista seuraavan kahden kalenterikuukauden aikana. Korvaushakemuk
seen liitetään kopio palveluntuottajan maatalousyrittäjälle osoittamasta laskusta.
Paikallisyksikkö antaa korvaushakemukseen päätöksen, jolla ilmoitetaan hakijalle,
kuinka paljon itse järjestetystä lomituksesta korvataan. Korvaus maksetaan palve
luntuottajalle. Maatalousyrittäjä maksaa itse arvonlisäveron sekä sen osuuden
laskusta, jota paikallisyksikön maksama korvaus ei kata.

Ilmoita muutoksista paikallisyksikköön
Varmista ennen lomitusta, että paikallisyksikön tiedot itsestäsi, maatalousyrityksestäsi
ja lomituspalvelujen tuottajasta ovat ajan tasalla.

 ae korvausta kahden
H
kalenterikuukauden kuluessa.
Korvaus maksetaan palveluntuottajalle.
Sijaisapumaksu ja maksullisesta
lomituksesta veloitettava maksu
laskutetaan maatalousyrittäjältä.

Toimi näin
• Tee hakemus oikeudestasi vuosilomaan ja maksulliseen lomitukseen paikallisyksikön ilmoittamana hakuaikana.
• Ennen sijaisaputöiden aloittamista jätä kirjallinen sijaisapuhakemus paikallisyksikköön.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tilaa lomituspalvelu ennakkoperintärekisteriin merkityltä palveluntuottajalta.
Palveluntuottaja tekee sovitut kotieläinten hoitotyöt ja osoittaa laskun sinulle.
Tee korvaushakemus, johon pyydät myös palveluntuottajan allekirjoituksen.
Jätä korvaushakemus paikallisyksikköön lomituksen alkamista seuraavan
2 kalenterikuukauden aikana.
Liitä korvaushakemukseen kopio palveluntuottajan laskusta.
Paikallisyksikkö lähettää korvauspäätöksen sinulle ja ilmoituksen palveluntuottajalle.
Paikallisyksikkö maksaa korvauksen palveluntuottajalle.
Paikallisyksikkö laskuttaa mahdollisen sijaisapu- tai tuetun maksullisen maksun sinulta.
Maksa palveluntuottajalle laskusta se osa, jota paikallisyksikkö ei korvaa
(mm. arvonlisävero).

Lomitusnetti palvelee
Lomitusnetissä voit hoitaa lomitusasioitasi sähköisesti. Voit päivittää omia ja tilasi tietoja
sekä tehdä hakemuksia ja lomituspyyntöjä. Lomitusnettiin kirjaudutaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla Melan nettisivuilta mela.fi tai lomitus.fi

Esitteitä voi
tilata osoitteesta
mela.fi > julkaisut >
Lomitusesitteet

• Hengähdä hetki – Lomitusta kotieläintiloille
• Hengähdä hetki – Sijaisapua kotieläintöihin
• Hengähdä hetki – Turkistuottajan lomituspalvelut
Oma paikallisyksikkösi auttaa sinua lomituspalveluihin liittyvissä asioissa.
Lisätietoja lomituspalveluista
• mela.fi/maatalouslomitus
• Lomitusasioiden palvelunumero 029 435 2688, arkisin kello 8 –16
Lisää Mela-turvasta mela.fi ja tarinoita maaseudulta Juurevajoukko.fi
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