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Perhe-eläkeuudistus tuo 
järjestelmän tähän päivään!

Perhe-eläkeuudistus tulee voimaan1.1.2022. 
Uudistus ajantasaistaa perhe-eläketurvan tä- 
hän päivään ja laajentaa perheen käsitettä kat- 
taen jatkossa tietyin edellytyksin myös avoles-
ket. Uudistuksen toimeenpano edellytti ny- 
kyisen eläke- ja vakuutuskäsittelyjärjestel- 
män muokkausta. Järjestelmämuutokset on 
tehty yhteistyössä toimittajan, etuuskäsitteli- 
jöiden, sovellusasiantuntijoiden ja tietohallin- 
toyksikön voimin. 

– Käsittelyjärjestelmän muokkaus on tark-
kuutta vaativa ja aikaa vievä ponnistus, mutta 
hyvällä yhteistyöllä tästäkin selvittiin yhdessä. 
Kaiken pitäisi olla kunnossa ennen h-hetkeä. 
Eikä uudistuksen pitäisi aiheuttaa haasteita 
asiakaspalveluun tai viivästyksiä hakemusten 
käsittelyyn, iloitsee eläkeyksikön ratkaisutii-
minvetäjä Tiina Haakana.

Mikä muuttuu?
Uudistuksen myötä perhe-eläke huomioi ai- 
empaa paremmin erilaiset perhemallit. Myös 
lasten ja nuorten aikuisten perhe-eläketurva 
paranee. Nuoremmille leskille perhe-eläket- 
tä maksetaan määräaikaisesti. Jatkossa myös 
avoleskillä on oikeus perhe-eläkkeeseen tie-
tyin edellytyksin. 

Tiina Haakana ja Erja Puurunen
eläkeyksiköstä ovat iloisia perhe- 
eläkeprojektin ollessa loppusuoralla. 
– Pääsemme viettämään ansaittuja
joululomia työteliään projektin 
jälkeen, huokaisevat he onnellisina.

Avolesken perhe-eläkemahdollisuus 
Avoleski voi saada leskeneläkettä, jos parin 
yhteistalouden alkaessa edunjättäjä on ollut 
alle 65-vuotias ja yhteistalous on jatkunut vä- 
hintään 5 vuotta ennen edunjättäjän kuole-
maa ja avoparilla on yhteinen alle 18-vuotias 
lapsi. Lapsen on pitänyt asua jossain vaihees-
sa yhteistalouden kestäessä samassa taloudes-
sa lesken ja edunjättäjän kanssa. Avoleski saa 
perhe-eläkettä, kunnes nuorin yhteinen lapsi 
täyttää 18 vuotta. 

– Yhteistalouden määrittelystä kannattaa 
lukea lisää nettisivuiltamme, sen verran moni- 
mutkainen asia se on, toteaa eläkekäsittelijä 
Erja Puurunen. 

Lapseneläkkeeseen pidennys 
Lapseneläke jatkuu nykyisestä 18 ikävuodesta 
20 vuoteen, mikä varmasti tuo helpotusta mo- 
nen nuoren elämään. 

– Teemme lapseneläkkeen jatkopäätök- 
set automaattisesti ilman erillistä hakemusta 
ja postitamme ne vuoden vaihteessa lapsen- 
eläkkeensaajille. Eläkeoikeuden piteneminen 
koskee siis myös niitä aiemmin myönnettyjä, 
kuukausittain maksettavia lasteneläkkeitä, 
joissa lapsi on alaikäinen vielä 31.12.2021. 

Samassa yhteydessä lisäämme lapseneläkkee- 
seen lisäosan, jos edunsaajana ei ole perhe- 
eläkkeeseen oikeutettua leskeä. Näissä tilan- 
teissa lapseneläkkeen maksussa oleva summa  
nousee, Tiina kertoo. 

Aviolesken perhe-eläke
jatkossa määräaikaiseksi
Leskeneläkkeessä muutokset koskevat 1.1. 
2022 tai sen jälkeen tapahtuvia leskeytymisiä. 
Näissä tilanteissa leskeneläke tulee määrä- 
aikaiseksi vuonna 1975 tai sitä myöhemmin 
syntyneille leskille. Leskeneläkettä maksetaan, 
kunnes edunjättäjän kuolemasta on kulunut  
10 vuotta. Jos parilla oli lapsia, jatkuu lesken- 
eläke, kunnes nuorin lapsi täyttää 18 vuotta. 

Ennen 1.1.2022 myönnettyihin leskeneläk- 
keisiin lakimuutos ei vaikuta, vaan niiden mak- 
saminen jatkuu nykyisen lain mukaisesti.

– Uudistus vaikuttaa siis vain 1.1.2022 
tai sen jälkeen tapahtuviin leskeytymisiin.  
Jos kuolema on tapahtunut ennen 1.1.2022, 
leskeneläke jatkuu entisellään, kertoo Tiina. 

Miten käy maksussa oleville
perhe-eläkkeille?
Jos leskeneläke on maksussa ja edunjättäjä on 

kuollut ennen 1.1.2022, jatkuu leskeneläke 
toistaiseksi entisen suuruisena. Uudistus ei edel- 
lytä tässä tilanteessa leskeltä mitään toimenpi-
teitä. Myös lapseneläkettä saaville alaikäisille 
lapseneläke jatkuu 20-vuotiaaksi asti ilman 
uutta hakemusta. 

Miten perhe-eläkkeitä
jatkossa haetaan?
Perhe-eläkkeitä haetaan kuten ennenkin eli 
hakemuksella, joka löytyy nettisivuiltamme. 
Ehtojen täyttyessä eläke myönnetään edun- 
jättäjän kuolemasta seuraavan kuukauden 
alusta. 

– Perheessä kuolemantapaus on aina valta- 
va tragedia ja stressin paikka. Olemme mie-
lellämme apuna hädän hetkellä. Voit aina 
soittaa meille, niin selvitetään yhdessä mihin 
etuuksiin perheenjäsenillä on oikeus ja mitä 
hakemuksia tulisi toimittaa. Perhe-eläkeuu- 
distuksesta tiedotamme laajasti Melan net-
tisivuilla ja sosiaalisessa mediassa vuoden 
vaihteessa. Löydät yhteystietomme helpos- 
ti nettisivuiltamme, kertoo Tiina.
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Näy hyvin – Päivällä ja pimeässä, työssä ja 
vapaa-ajalla, liikenteessä, pihalla ja pellolla

Työturvallisuutta on käyttää suojavaatetusta, joka näkyy sekä pimeällä että päivällä, kaikista 
suunnista. Yhtä tärkeää on näkyä vapaa-ajalla ja liikenteessä.  

Näkyvyys eri olosuhteissa varmistetaan heijastimilla ja näkyvällä vaatetuksella. Jalankulkija- 
heijastimet ja erittäin näkyvä vaatetus ovat henkilönsuojaimia. Standardit asettavat vaatimuksia 
näkyville työvaatteille ja heijastimille.

Erittäin näkyvä vaatetus on tarkoitettu tilanteisiin, joissa näkymisen tarve on erittäin suuri, 
esimerkiksi moniin maatalouden töihin. Erittäin näkyvä vaatetus kiinnittää ajoneuvon tai työ- 
koneen kuljettajan huomion kaikissa valaistusolosuhteissa – päivänvalossa ja valolähteen 
valaisemana pimeällä. Näkyvää suojavaatetusta on parasta käyttää, vaikka näkymisen tarvetta 
edellyttävän tehtävän suorittaminen olisikin lyhytaikaista. Standardissa annetaan suojaus- 
vaatimukset erittäin näkyvän vaatetuksen värille, takaisinheijastavuudelle sekä materiaalien 
minimipinta-aloille ja sijoittelulle vaatetuksessa. 

Näkyvä vaatetus soveltuu tilanteisiin, joissa näkymisen tarve on keskinkertainen, esimerkiksi 
vapaa-ajan käyttöön. Fluoresoiva väri voi olla erittäin näkyvän vaatetuksen keltaisen, oranssin tai 
punaisen lisäksi vaikka pinkki tai limenvihreä. Heijastinmateriaali voi olla nauhana tai painatuksina. 

Jalankulkijaheijastimia ovat riippuheijastimet tai käsivarren ympäri kiinnitettävät käsivarsiheijas-
timet. Heijastinten tulee täyttää standardien vaatimukset ja olla CE-hyväksyttyjä. Lain mukaan 
jalankulkijan on pimeän aikana tiellä liikkuessaan käytettävä asianmukaista heijastinta.

Näkyvätkö työvaatteesi eri olosuhteissa? Käyttävätkö jo kaikki pihapiirissänne liikkuvat lapset 
ja aikuiset heijastinliivejä tai näkyviä vaatteita? Muistatko käyttää heijastimia liikenteessä?

Heijastimet 
ja näkyvät vaatteet 

pelastavat ihmishenkiä! 
Lisätietoa: 

ttl.fi ja
liikenneturva.fiLakiuudistuksen tavoitteet

• modernisoida perhe-eläketurvaa vastaamaan perheiden muuttuneisiin tarpeisiin 
• kohdentaa perhe-eläke-etuudet entistä paremmin lapsille ja lapsiperheille
• turvata puolison tai vanhemman kuoleman jälkeistä sopeutumisvaihetta ja 
• luoda työeläkejärjestelmään rahoituksellista kestävyyttä

Keskeiset muutokset
• Aviopuolison ja rekisteröidyn parisuhteen osapuolen lisäksi myös avopuolisolla on 
 oikeus leskeneläkkeeseen tietyin edellytyksin.
• Leskeneläkkeet ovat jatkossa määräaikaisia: 10 vuotta tai kunnes nuorin lapsi täyttää 18 vuotta
• Lapseneläke jatkuu 20 vuoden ikään asti (aiemmin 18 vuotta)
• Lapseneläkkeeseen tulee ”lisäosa”, jos leskeä ei ole.

Muutosten vaikutukset eläke-etuuksien myöntämisessä
• Muutokset leskeneläkkeen kestossa koskevat vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneitä leskiä, 
 jos edunjättäjän poismeno on tapahtunut 1.1.2022 tai sen jälkeen.
• Lapseneläkettä saava lapsi, joka on 31.12.2021 alle 18-vuotias, saa uuden lain mukaista 
 lapseneläkettä 20 vuoden ikään saakka ilman erillistä hakemusta.
• Myös lapseneläkkeen ”lisäosa” lisätään lapseneläkkeisiin ilman erillistä hakemusta.
• Ennen lakimuutosta myönnetyt maksussa olevat leskeneläkkeet jatkuvat ennallaan.
•  Ennen vuotta 1975 syntyneillä avioleskillä on edelleen oikeus saada leskeneläke toistaiseksi
 myönnettynä.

Lisätietoja perhe-eläkkeistä saat soittamalla asiakaspalveluumme,
puh. 029 435 2650

Perhe-eläkeuudistus ajanmukaistaa 
perheiden turvan

Työeläkeotteesi kertoo tiedot kaikis- 
ta tähän mennessä eläkettä kartutta-
neista ansioistasi. Otteelta näet, mistä 
maatalousyrittäjyys- ja muista yrittä-
jyysjaksoista, työsuhteista ja etuuksis-
ta sinulle on kertynyt työeläkettä ja 
minkä verran. Eläkkeen perusteena 
oleva ansio esitetään otteella ansainta- 
vuoden tasossa ja työstä kertynyt eläke 
otteen antamisvuoden tasossa. 

Työeläkeote ei kerro lopullista elä-
kettäsi. Jos sinulla on vielä useampia 
työvuosia edessäsi, myös eläkettä eh-
tii kertyä lisää. Jos taas olet jäämässä 
eläkkeelle lähivuosina, antaa ote jo 
tarkemmin suuntaa tulevan eläkkeen 
määrästä. 

Elinaikakertoimen vaikutus 
eläkkeeseen 
Työeläkeotteelle lasketussa eläkkeen 
määrässä on arvioitu elinaikakertoi-
men vaikutus. Jokaisella ikäluokalla 
on omaan syntymävuoteen perustuva 
elinaikakerroin, joka muuntaa eläk-
keen määrän vastaamaan elinajano-
dotetta. Elinaikakertoimen eläkettäsi 
pienentävän vaikutuksen voit estää 
jatkamalla työskentelyä pidempään. 

Viisi vuotta ennen vanhuuseläkeiän 
alarajaa työeläkeotteella on karttu-
neen eläkkeesi lisäksi arvio siitä, mil-

Seuraa eläkkeesi kertymistä 
työeläkeotteelta

Valitse 
aina ajan tasalla oleva 
sähköinen työeläkeote 

mela.fi/ 
asiointipalvelutloin elinaikakertoimen vaikutus olisi 

kompensoitu lykkäyskorotuksella ja 
eläkkeesi olisi yhtä suuri kuin alim-
massa vanhuuseläkeiässäsi ilman elin-
aikakertoimen tekemää vähennystä. 

Työeläkeote kannattaa 
tarkistaa 
Vaikka eläkeikäsi ei olisikaan vielä lä-
hellä, kannattaa työeläkeote tarkistaa 
huolella. Tuleva työeläkkeesi perustuu 
otteella oleviin tietoihin, joten on tär-
keää, että tiedot ovat oikein. Jos tie-
doissa on virheitä, tee korjauspyyntö 
ja lähetä se Melaan.

Virheelliset tiedot kannattaa korja-
ta heti. Jos yli kuusi vuotta vanhoissa 
tiedoissa on puutteita, ne voidaan kor-
jata vain, jos toimitat selvityspyyntösi 
mukana työtodistuksen, palkkatodis-
tuksen tai vastaavan kirjallisen tiedon, 
joka riidattomasti osoittaa työsuhteen 
olemassaolon. 

Valitse sähköinen ote 
Asiointipalvelussamme pääset tarkis-
tamaan työeläkeotteesi silloin, kun se 
sinulle parhaiten sopii. Sähköiseltä 
otteelta näet aina ajantasaiset tiedot 
tähän mennessä kertyneestä eläkkees-
täsi. Sähköisellä otteella on mukana 
myös arvio tulevasta eläkkeestäsi. 

Asiointipalelussa voit myös valita, 
että käytät jatkossa vain sähköistä 
otetta. Valinnan jälkeen työeläkeotet-
ta ei enää lähetetä paperisena kotiisi, 
vaan näet sen kätevästi asiointipalve- 
lusta.  

Haluatko paperisen otteen? 
Jos et ole ottanut käyttöösi sähköistä 
työeläkeotetta, paperinen ote posti-
tetaan sinulle kolmen vuoden välein. 
Vuonna 2021 ote postitettiin syys-jou-
lukuussa syntyneille ja vuonna 2022 
otteen saavat tammi-huhtikuussa syn-
tyneet. Vuonna 1961 ja sitä ennen syn-
tyneet saavat otteen kotiin joka vuosi. 
Otteet postitetaan syys-lokakuussa. 

Jos olet tarkistanut työeläkeotteesi 
sähköisesti 31.3. jälkeen, ei otetta lä- 
hetä sinulle enää samana vuonna pos- 
titse. 

Työeläkeotteen lähettää aina se työ- 
eläkevakuuttaja, jossa ansiotyösi oli 
vakuutettuna edellisen kalenterivuo-
den lopussa. Jos sinulla on MYEL-va-
kuutuksen lisäksi YEL-vakuutus tai 
työsuhde, saatat saada otteen Melan 
sijaan toiselta työeläkevakuuttajalta. 
Saat otteen kuitenkin vain yhdeltä va- 
kuuttajalta. 

Lue lisää mela.fi/tyoelakeote
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Niina on
työskennellyt Melassa 

kohta seitsemän vuotta. 
Hän iloitsee siitä, että toimistolla 
näkee taas työkavereita pitkän 

etätyöajan jälkeen.

Kuva: Mikko Käkelä

Töissä Melassa – Niina Vehmas

Näy hyvin – Päivällä ja pimeässä, työssä ja 
vapaa-ajalla, liikenteessä, pihalla ja pellolla

Työturvallisuutta on käyttää suojavaatetusta, joka näkyy sekä pimeällä että päivällä, kaikista 
suunnista. Yhtä tärkeää on näkyä vapaa-ajalla ja liikenteessä.  

Näkyvyys eri olosuhteissa varmistetaan heijastimilla ja näkyvällä vaatetuksella. Jalankulkija- 
heijastimet ja erittäin näkyvä vaatetus ovat henkilönsuojaimia. Standardit asettavat vaatimuksia 
näkyville työvaatteille ja heijastimille.

Erittäin näkyvä vaatetus on tarkoitettu tilanteisiin, joissa näkymisen tarve on erittäin suuri, 
esimerkiksi moniin maatalouden töihin. Erittäin näkyvä vaatetus kiinnittää ajoneuvon tai työ- 
koneen kuljettajan huomion kaikissa valaistusolosuhteissa – päivänvalossa ja valolähteen 
valaisemana pimeällä. Näkyvää suojavaatetusta on parasta käyttää, vaikka näkymisen tarvetta 
edellyttävän tehtävän suorittaminen olisikin lyhytaikaista. Standardissa annetaan suojaus- 
vaatimukset erittäin näkyvän vaatetuksen värille, takaisinheijastavuudelle sekä materiaalien 
minimipinta-aloille ja sijoittelulle vaatetuksessa. 

Näkyvä vaatetus soveltuu tilanteisiin, joissa näkymisen tarve on keskinkertainen, esimerkiksi 
vapaa-ajan käyttöön. Fluoresoiva väri voi olla erittäin näkyvän vaatetuksen keltaisen, oranssin tai 
punaisen lisäksi vaikka pinkki tai limenvihreä. Heijastinmateriaali voi olla nauhana tai painatuksina. 

Jalankulkijaheijastimia ovat riippuheijastimet tai käsivarren ympäri kiinnitettävät käsivarsiheijas-
timet. Heijastinten tulee täyttää standardien vaatimukset ja olla CE-hyväksyttyjä. Lain mukaan 
jalankulkijan on pimeän aikana tiellä liikkuessaan käytettävä asianmukaista heijastinta.

Näkyvätkö työvaatteesi eri olosuhteissa? Käyttävätkö jo kaikki pihapiirissänne liikkuvat lapset 
ja aikuiset heijastinliivejä tai näkyviä vaatteita? Muistatko käyttää heijastimia liikenteessä?

Niina Vehmas työskentelee Melassa 
erityiskäsittelijänä tapaturma-asioi-
den parissa.

Millainen on tavallinen 
työpäiväsi?
– Työhöni kuuluu maatalousyrittäjien 
ja apurahansaajien ammattitautikor- 
vausten käsittelyä, tapaturmaeläke- 
ajan korvauskäsittelyä sekä muutoksen-
hakukäsittelyä. Työpäiväni ovat vaih- 
televia riippuen siitä, onko palavereita 
tai koulutuksia ja työskentelenkö etänä 
vai konttorilla. Iso osa työpäivistä ku- 
luu erilaisten lisäselvitysten tekemiseen 
ja asiakirjojen hankkimiseen. Korvaus- 
päätös saattaa usein vaikuttaa moneen 
eri tahoon asiakkaan työnantajasta Ke- 
laan, hoitolaitokseen, toisiin vakuu- 
tusyhtiöihin tai eläkeyhtiöihin. Asiak-
kaalle lähtevä päätös on usein jäävuo-
ren huippu siitä työstä, joka taustalla 
tehdään.

Mikä työssäsi on tehnyt 
sinut viime aikoina iloiseksi?
– Osittainen toimistolle paluu pitkän 

etätyön jälkeen on tuonut työhön lisää 
sosiaalisuutta. On ollut myös ilahdutta- 
vaa tavata kasvokkain koronan aikana 
aloittanut uusi työntekijä, jonka kans-
sa on perehdytyksen ajan toki oltu yh-
teydessä Teamsilla jo monta kuukaut-
ta päivittäin. 

Millaisia haasteita 
kohtaat työssäsi?
– Suurimpia haasteita työssäni asettaa 
ehkä se, että niin maatalousyrittäjien 
kuin apurahansaajienkin työnkuva on 
niin erityislaatuinen. Tilojen, toimen- 
kuvien, elämäntilanteiden ja vahinko- 
jen kirjo on niin moninainen, että kaik- 
keen ei ole valmista ohjetta, vaikka la- 
ki antaakin hyvät raamit. Jokainen ta- 
paus käsitellään siksi yksilöllisesti. Vä- 
lillä yksittäistä tapausta voidaan jou-
tua selvittelemään pitkäänkin ja toisi-
naan isommalla porukalla.

Millainen työpaikka 
Mela on?
– Mela on työpaikkana hyvä ja yhtei-
söllinen. Salaisuus lienee siinä, että 

Mela on kohtalaisen pieni yhtiö ja hen- 
kilökunta yleensä tuntee toisensa vä-
hintään kasvoilta. Melassa työnteki- 
jät huomioidaan yksilöinä ja ihmisi- 
nä, joilla on myös työn ulkopuolinen 
elämä voimavaroineen ja haasteineen. 
Työssäni olen erityisen tyytyväinen 
joustavuuteen. Mahdollisuus vaikut-
taa omiin tehtäviin ja työpäiviin on tär- 
keää.

Mitä terveisiä haluaisit 
sanoa Melan asiakkaille?
– Tavoitteena meillä jokaisella on kor- 
vausasioiden mahdollisimman jouhe- 
va käsittely. Yksikön läpi kulkee kuu-
kausittain kuitenkin valtava määrä kor- 
vaushakemuksia ja toisinaan ruuhka- 
huiput venyttävät käsittelyaikoja. Aina 
kun oman asian käsittelytilanne tai 
mikä tahansa muu korvausasiaan liit- 
tyvä mietityttää, voi meihin olla yhtey-
dessä. Autamme mielellämme!

K
uva: M

ikko K
äkelä

Vakuutusmaksun tilinumero ajan tasalle
Huomasithan, että OP:n tilinumeromme muuttui hiljattain?
Jos olet maksanut vakuutuslaskusi Melan OP:n tilille, käy päivittämässä uusi tilinumero pikaisesti omaan 
maksupohjaasi. Uusi tilinumero on FI72 5000 0120 4805 94. Nordean tilinumeromme säilyy entisellään.

Ajantasaiset tilinumerot näet aina laskultasi, asiointipalvelustamme ja nettisivuiltamme.

Paperilaskun sijaan voit vastaanottaa laskun:
• E-laskuna verkkopankkiisi. Voit ottaa e-laskutuksen käyttöön verkkopankissasi, kun lisäät Melan laskuttajaksi.
• Suoramaksuna, jolloin lasku veloitetaan automaattisesti tililtäsi. Lisätietoja saat pankkisi asiakaspalvelusta.
• Verkkolaskuna, jolloin lähetämme laskun sähköisesti laskutusoperaattorillesi. Verkkolaskutusta varten 
 tarvitut tiedot voit ilmoittaa meille sähköpostilla vakuutusmaksut@mela.fi tai asiointipalvelussamme.

Ota meihin yhteyttä, jos jokin vakuutusmaksuasioissa mietityttää. Jos esimerkiksi tarvitset lisää 
maksuaikaa, voit sopia siitä asiointipalvelussamme. Tavoitat vakuutusmaksulaskutuksemme myös numerosta 
029 435 2690.
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Älä viillä!

Maataloustöissä tulee paljon haavoja, joista suurin osa hoidetaan kotona. Pienestäkin 
haavasta voi tulehtuessaan seurata iso vaiva. Tavallisimpia haavan aiheuttajia ovat käsi-
käyttöiset työkalut, koneet ja eläimet. Vältä haavoja oikeilla työtavoilla, asianmukaisilla 
työvälineillä ja -koneilla sekä suojavarusteilla. Lue lisää: mela.fi/tietokortit

Tukea maatalousyrittäjille
Olemme kehittäneet maatalousyrittäjille 
uuden työkykyä tukevan neuvontapalvelun. 
Palvelua on pilotoitu kuluneen vuoden aika-
na. Erittäin myönteisen palautteen perusteella 
laajennamme palvelun koko maan kattavaksi 
ensi vuoden kuluessa. Tällä hetkellä työkyky-
neuvontaa on saatavilla Kanta- ja Päijät-Hä-
meen, Keski-Suomen, Kaakkois-Suomen, 
Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon alueilla.

Palvelua tarjoavat työkykykoordinaattori- 
koulutuksen saaneet Välitä viljelijästä -pro- 

jektityöntekijämme. He tuntevat maatalous- 
yrittäjän työn, työkykyä tukevan palvelujär-
jestelmän sekä yhteistyökumppanit. Kun yrit- 
täjän työkyky suhteessa työn vaatimuksiin ai- 
heuttaa haasteita, työkykykoordinaattorit etsi-
vät tilanteeseen sopivia ratkaisuja yhteistyössä 
yrittäjän kanssa.

Välitä viljelijästä -projektityöntekijöiden 
työ jatkuu entiseen tapaan työkykykoordinaat- 
toritoiminnan rinnalla. Uusi toiminta laajentaa 
osaamistamme ja lisää näin mahdollisuuksiam- 
me auttaa maatalousyrittäjiä.

Tue työkykyäsi osallistumalla maksuttomiin hyvinvointitapahtumiin. Tarjoamme 
sinulle koulutuksia ja valmennuksia, joissa pääset verkostoitumaan muiden 
maatalousyrittäjien kanssa. Uusia ajatuksia omaan työhön ja jaksamiseen voit 
saada myös vertaisryhmistä, joita järjestämme eri teemoilla. Virkisty hyvän 
ohjelman parissa Hyvinvointipäivillä tai ota irtiotto arjesta ja tule Hyvinvoinnin 
ABC -koulutukseen.  

Maatalousyrittäjän hyvinvoinnin ABC -koulutuksessa opit, miten 
arjen jaksamista voi parantaa .

Maatalousyrittäjien hyvinvointipäivässä voit ottaa irtioton arjesta. 

Etävertaisryhmässä saat vertaistukea muilta maatalousyrittäjiltä .

Vahva mieli -etävalmennuksessa saat itseluottamusta yrittäjyyteen .

Voimaverstas-valmennuksesta saat vahvuutta muutoksiin. 

Webinaarissa kuulet hyödylliset vinkit hyvinvointisi tueksi.

Tiesitkö? Työterveyshuoltoon kuuluva karjatalousyrittäjä voi hakea sijaisapua 
työkykyä ylläpitävän toiminnan ajalle silloin, kun toiminta on kirjattu työterveys-
huollon toimintasuunnitelmaan. Lomituspaikallisyksikkö antaa päätöksen sijais- 
apuoikeudesta saatuaan tiedot tilaisuuden ohjelmasta ja työterveyshuollon 
hyväksynnän.

Tulevat tapahtumat löydät Melan tapahtumakalenterista

mela.fi/tapahtumat

Uusi neuvontapalvelu
– Tukea jaksamiseen

Hyvinvointia livenä ja verkossa  
– Tervetuloa mukaan!

Mietityttääkö työkykysi
suhteessa nykyiseen työhösi?

Arveluttaako tulevaisuutesi?

Onko sinulla toistuvia sairauslomajaksoja,
tarvitsetko kuntoutusta tai onko
elämäntilanteessasi tapahtunut

muutoksia?

Oletko saanut hylkäävän 
työkyvyttömyyseläke- 

päätöksen?

Mitä hyötyä työkykyneuvonnasta on?
Voit hakea työkykyneuvonnasta apua, kun työ- 
kykysi mietityttää. Palvelusta voi olla hyötyä 
esimerkiksi kuntoutusvaihtoehtojen kartoit-
tamisessa. Voit saada tukea esimerkiksi työn 
jatkamisen mahdollisuuksien pohdintaan, jos 
sinulla on toistuvia tai pitkittyviä sairauslomia, 
saat hylkäävän päätöksen ammatillisesta kun- 
toutus- tai työkyvyttömyyseläkehakemukses- 
tasi tai jos tilasi tuotantosuunta tai elämäntilan- 
teesi muuttuvat esimerkiksi avioeron tai puo- 
lison sairastumisen myötä.

Työkykyneuvonta on ehdottoman luotta- 
muksellista. Kartoitamme kokonaistilantee- 
si ja vaihtoehtosi sekä ohjaamme sinut sopi-
vien palvelujen piiriin. Voit ottaa itse yhteyttä 
työkykykoordinaattoriin. Aloite voi myös tulla 
meiltä Melasta, lomituspalveluista, työ- tai pe- 
rusterveydenhuollosta. Palvelu on maksutonta.

Välitä viljelijästä -projektityöntekijöidem-
me yhteystiedot löydät mela.fi/projekti

Lisätietoja: Arja Peltomäki-Vastamaa, työter- 
veyshuollon asiantuntija puh. 029 435 2459.

Kuva: Mikko Käkelä


