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Hoida Mela-turvaasi kätevästi verkossa

2

Melan asiointipalvelussa voit

• Tehdä vakuutushakemuksia ja hyväksyä vireillä 
olevan MYEL-hakemuksen

• Tehdä vahinkoilmoituksen ja matkalaskun

• Hakea Mela-sairauspäivärahaa

• Katsoa etuuksia koskevia hakemuksia ja päätöksiä

• Hakea vanhuuseläkettä, osittaista vanhuuseläkettä, 
työkyvyttömyyseläkettä ja kuntoutustuen jatkoa

• Nähdä vakuutusmaksujen määrät ja saadut 
etuudet sekä arvion etuuksien tasosta

• Lähettää liitteitä ja viestejä

• Tulostaa tai tilata todistuksia

• Katsoa työeläkeotteen

• Muuttaa osoite- ja pankkitietoja

• Hakea maksuaikaa ja katsoa maksutilannetta

Asioi, kun se 
sinulle sopii!



Ajankohtaista eläkkeistä
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Vuodenvaihteessa indeksikorotuksia eläkkeisiin

Vuoden 2023 indeksit
• Työeläkeindeksiin historiallisen suuri tarkistus (n. 6,8 %  korotus työeläkkeisiin)
• Palkkakertoimeen n. 3,8 % korotus

Työeläkeindeksi
• Maksussa olevia työeläkkeitä korotetaan vuosittain tammikuussa
• Tavoitteena pitää huolta työeläkkeiden ostovoimasta
• Hintatason muutoksen osuus 80 %, ansiotason muutoksen osuus 20 %

Palkkakerroin 
• Varmistetaan, että eläkkeelle siirtyvä saa eläkkeen alkaessa työuran aikaiseen 

tulotasoonsa suhteutetun eläkkeen.
• Työuran aikaiset ansiot muutetaan eläkkeellejäämisvuoden tasoon
• Ansiotason muutoksen vaikutus 80 %, hintatason muutoksen osuus 20 %
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Perhe-eläkeuudistus 1.1.2022 – mikä muuttui?

Myös avopuolisolle oikeus leskeneläkkeeseen tietyin ehdoin
• aiemmin oikeus eläkkeeseen on ollut vain aviopuolisolla ja rekisteröidyn

parisuhteen osapuolella.

Leskeneläkkeen määräaikaisuus
• 10 vuotta tai siihen saakka, kun nuorin lapsi täyttää 18 vuotta.

Lapseneläke 20 vuoden ikään asti (aiemmin 18 vuotta)
• 18 vuotta täyttäneelle lapselle eläke maksetaan hänen tililleen

Lapseneläkkeeseen "lisäosa"
• jos leskeä ei ole, lapset saavat perhe-eläkkeestä myös sen osan,

joka vanhan lain mukaan oli korvamerkitty vain leskelle.

Koko perhe
on turvattu, 
jos sattuu 

jotain.
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Luopumistuen ansioraja poistui 1.1.2022 alkaen

Luopumistuen ansiotuloraja poistettiin takautuvasti 1.1.2022 alkaen (laki voimaan 1.7.2022)
• Jatkossa luopumistuen saaja voi osallistua rajoituksetta esimerkiksi maatalouden kausitöihin ilman, että 

luopumistuen maksu keskeytyy ansiotulojen takia
• Kaupallisen maatalouden harjoittaminen ja hankintatöiden tekeminen ovat edelleen kiellettyjä 

luopumistuen aikana
• Mela on jatkanut kaikkien keskeytettynä olleiden luopumistukien maksamista
• Luopumistuen rinnalla tehdystä työstä voi saada eläkkeen maksuun aikaisintaan oman ikäluokan 

mukaisessa alimmassa vanhuuseläkeiässä

Lakimuutos ei vaikuta jatkajan sitoumuksiin
• Sitoumus on voimassa niin pitkään kuin luopujalle tai jollekin luopujista maksetaan luopumistukea
• Jos jatkaja suunnittelee toimintaan muutoksia, yhteys Melaan etukäteen 

− Mela antaa ennakkopäätöksen muutosten vaikutuksista sitoumuksiin
• Jos jatkaja ei noudata antamaansa sitoumusta, häneltä voidaan periä luopumistuen pääoma-arvo takaisin 

joko kokonaan tai osittain.
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Ajankohtaista lomituspalveluista
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Lomitusnettiä voit käyttää nyt myös mobiililaitteella

Tee sijaisapuhakemus Lomitusnetissä – se tulee perille heti, kun painat Lähetä

1. lomitus.fi tai mela.fi/asiointipalvelut

2. Vieritä kohtaan, jossa lukee Kirjaudu Lomitusnettiin. Älä kirjaudu Asiointipalveluun.

3. Tunnistaudu pankkitunnuksillasi 

4. Valitse kohta Tee sähköinen vuosiloma- tai 
sijaisapuhakemus ja klikkaa linkkiä Siirry palveluun

5. Valitse valikosta kohdasta Hakemukset 
Tee sijaisapuhakemus

6. Anna tai valitse tiedot, paina Jatka

7. Paina Lähetä
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Vaikuta lomituspalvelujen kehittämiseen ja sujuvuuteen
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• Samassa veneessä -tilaisuudet jatkuvat koronakeskeytyksen jälkeen
− osallistu paikallisiin tilaisuuksiin!

• Yhdistymisten tukihanke päättyy vuoden lopussa

• Panostetaan lomittajien ammattitaidon ja saatavuuden kehittämiseen kaikilla rintamilla
− mm. Loistolomittajaräppi
− tärkeintä arvostuksen osoitus lomittajan työtä kohtaan
− kaikki ideat tervetulleita!

• Anna kehitysehdotuksesi mela.fi/tarkea vuoden 2022 loppuun mennessä

• Käytä Lomitusnettiä hakemusten tekemiseen ja loma-ajankohtien 
ilmoittamiseen (=lomituspyyntö)

• Muista ilmoittaa paikallisyksikköön muuttuneista omista tai tilasi tiedoista



Lomituslakien uudistamisen valmistelu keskeytyi

• STM ilmoitti, että lomituksen kokonaisuudistuksen valmistelu on keskeytynyt 1. HE:n lausuntokierroksen 
päätyttyä 15.8.2022 

• Sidosryhmien näkemykset poikkesivat merkittävästi toisistaan joidenkin maatalouslomituksen asioiden 
osalta:
− miten otetaan huomioon ja tasapainotetaan pienten maatalousyritysten mahdollisuus saada 

lomituspalveluja myös jatkossa
− lomittajien työskentelyolosuhteiden kehittäminen 
− lomitusyksiköiden asema/palvelujen järjestämisvelvollisuuden ulottuvuus

• Euroopan komissiolle notifioidaan voimassa oleva maatalouslomituslaki.

• Lainmuutoksia ei ole tiedossa tällä hallituskaudella

• STM odottaa seuraavan hallituksen linjauksia ennen kuin jatkaa kokonaisuudistuksen toteutusta
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Työkykypalvelut
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Viljelijän työkykymittari

Miten voit? 
Testaa oma 
työkykysi!

Maatalousyrittäjille suunnattu maksuton työkykytesti, jossa on huomioitu
maataloustyön erityispiirteet. Vastaamalla testiin:

• Opit, miten työkykysi vastaa työsi vaatimuksia

• Näet, millainen oma työkykysi on verrattuna
muihin maatalousyrittäjiin

• Tunnistat, mihin asioihin tulee kiinnittää
huomiota

• Kiinnostut oman hyvinvointisi
kehittämisestä

• Saat ohjauksen sinulle hyödyllisiin
palveluihin.
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Maksuttomat tapahtumat maatalousyrittäjille

• Tapahtumakalenterissamme on 
monenlaisia maksuttomia 
työhyvinvointitapahtumia 
maatalousyrittäjille. Lisätiedot ja 
ilmoittautuminen: mela.fi/tapahtumat

Välitä viljelijästä -projektille jatkorahoitus

• Maatalousyrittäjien jaksamisen tukemiseksi käynnistetty Välitä viljelijästä -toiminnan jatkuminen 
varmistui. Valtion budjettiriihessä hankkeelle osoitettiin 2 miljoonaa euroa vuoden 2024 loppuun asti.
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