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Maatalousyrittäjien on haettava etukäteen kirjallisesti oikeutta kaikkiin lomituspalveluihin.
Sijaisapua on haettava erikseen kirjallisesti ennen töiden aloittamista.

Maatalousyrittäjän vuosiloma- 
hakemus vuodelle 2019

*Kyllä*En

Sukunimi ja etunimet
Hakijan tiedot

Henkilötunnus

Puhelinnumero

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

Sähköpostiosoite

Paikallisyksikön yhteystiedot: LPL

Haen vuosiloman lisäksi oikeutta käyttää lomituspalvelulain tarkoittamaa maksullista lomittaja-apua (= ns. tuettu maksullinen lomitus)

Maatalousyrittäjän ja -yrityksen tiedot

Onko sinulla voimassa maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 §:ssä tarkoitettu pakollinen MYEL-vakuutus? *Kyllä  *Ei *Vireillä 

Onko kotieläintuotanto, johon haet lomituspalveluja, mukana em. vakuutuksessa?  *Kyllä *Ei

Oletko kotieläintuotantoa harjoittava maatalousyrittäjä, joka on alle 18-vuotias tai 68 vuotta täyttänyt?  *Kyllä  *Ei

Onko kotieläintuotanto, johon haet lomituspalveluja, verotettu maatilatalouden tuloverolain mukaan? *Kyllä  *Ei

Saatko työeläkelain mukaista työuraeläkettä, toistaiseksi myönnettyä täyttä työkyvyttömyyseläkettä tai täyden työ- 
kyvyttömyyseläkkeen suuruista kuntoutustukea, vähintään 60 prosentin tapaturmaeläkettä tai vastaavaa liikenne- 
vakuutuslain mukaista korvausta tai onko sinulla vireillä em. hakemuksen käsittely? *Kyllä *Ei *Vireillä 

Jos vastasit edellä kyllä tai vireillä, kerro, mitä eläkettä tai korvausta ja mistä laitoksesta:
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18 Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Hakijan allekirjoitus        Vakuutan antamani tiedot oikeiksi.

Lomituspalvelujen saaminen edellyttää lisäksi, että maatalousyrityksessä on vähintään 6 kotieläinyksikköä. Sen ja lomituspäivän keston selvittämiseksi täyttäkää 
maatalousyrityksittäin myös lomake ”Ilmoitus maatalousyrityksen tiedoista lomituspalvelujen hakemista varten”.

Esitys vuosiloma-ajankohdiksi (voit ympyröidä erityisen tärkeät loma-ajankohdat)

Paikallisyksikön lomituspalveluja käyttävä täyttää

Paikallisyksikön palveluja käyttävän on ilmoitettava kaikki aiotut loma-ajankohdat (26 pv) vuosilomahakemuksen yhteydessä. Jos maatalousyrityksessä on 
enintään 20 kotieläinyksikköä tai yrityksen lomitettava työaika on enintään 9 tuntia, maatalousyrittäjien on pidettävä vähintään 20 pv samanaikaisesti. Sovi 
muiden maatalousyrityksen lomaan oikeutettujen kanssa samanaikaisesti pidettävät loma-ajankohdat.

Päätoimisuuden määrittäminen

Maksetaanko sinulle työttömyysturvalaissa (1290/2002) tarkoitettua työttömyysetuutta tai onko sinulla vireillä ko. hakemus? *Kyllä *Ei *Vireillä

Harjoitatko tai oletko harjoittanut viimeisen 6 kk:n aikana maatalouteen liittymätöntä yritystoimintaa, jonka toimipiste on tilan 
ulkopuolella? *Kyllä *Ei

Työskenteletkö tällä hetkellä tai oletko viimeisen 6 kk:n aikana työskennellyt tilan ulkopuolella vähintään 3 kk kestävässä 
työsuhteessa?   *Kyllä  *Ei

Jatkuvatko em. työsuhde tai yritystoiminta myös lomitusajankohtana? *Kyllä  *Ei

Jos em. työ- tai virkasuhde taikka yritystoiminta on päättynyt viimeisen 6 kk:n aikana, taikka se päättyy lomavuoden aikana,
mikä on päättymispäivä?___________________________ (pvm) 

Mikä on tai mikä oli työsopimuksesi viikoittainen työaika tai paljonko työtunteja käytät tai käytit viikoittain yritystoimintaan tilan ulkopuolella?

tunnit                        minuutit

Paikallisyksikkö voi järjestää joko valvontakäyntejä tai varallaoloa vuosiloma- ja sijaisapulomituksessa, jos se on välttämätöntä kotieläinten hoidon
turvaamiseksi. Valvontakäynnistä veloitetaan 33 e/käynti, varallaolosta 5 e/h (v. 2016 tasossa)

 Onko kotieläinten hoidon turvaamiseksi välttämätöntä järjestää vuosilomasi yhteydessä joko valvontakäyntejä tai varallaoloa?

*Ei*Kyllä, valvontakäyntejä *Kyllä, varallaoloa. Kuuluvatko nämä tehtävät sinun tehtäväosuuteesi? *Kyllä *Ei

Olen tutustunut liitteeseen, jossa kerrotaan henkilötietojen käsittelystä Melassa.
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Miksi ja millä perusteella henkilötietojasi käsitellään?
Henkilötietojasi tarvitaan maatalousyrittäjän vuosilomaa, sijaisapua tai mak- 
sullista lomitusta koskevan hakemuksen käsittelyssä taikka turkistuottajan 
vuosilomaa tai lisävapaata koskevan hakemuksen käsittelyssä. 

Lomituspalveluasian käsittelyä varten kerättyjä tietoja käytetään myös 
muutoksenhaussa, tarkastustoiminnassa, tilastoinnissa ja tutkimuksessa. 

Henkilötietojen käsittely perustuu Suomen lainsäädäntöön ja EU:n tie- 
tosuoja-asetukseen. Jos paikallisyksikkö ja Mela eivät saa pyydettyjä tie- 
toja, ne eivät voi ratkaista oikeutta lomituspalveluihin ja maksaa niistä kor-
vauksia.

Paikallisyksikön ja Melan oikeus
hankkia ja luovuttaa henkilötietojasi 
Paikallisyksiköllä ja Melalla on lakiin perustuva oikeus hankkia ja luovuttaa 
lomituspalveluasian käsittelyssä välttämättömiä tietoja. Henkilötietojasi kä-
sitellään lomituspalveluasian sujuvan hoitamisen vuoksi.

Paikallisyksikkö ja Mela voivat lomituspalveluasian käsittelyssä pyytää 
välttämättömiä tietoja muun muassa verohallinnolta, kunnan maaseutuelin- 
keinoviranomaiselta, Kelalta, Eläketurvakeskukselta tai vakuutuslaitokselta.  

Sinulta pyydetään suostumus, jos henkilötietojesi käsittely tai tietojen 
luovuttaminen tai hankkiminen ei perustu lakiin. Voit myöhemmin peruut-
taa antamasi suostumuksen.

Tietojasi voidaan tarvittaessa siirtää EU:n tietosuoja-asetuksen perus-
teella EU- ja ETA-maihin, Sveitsiin sekä EU-alueen ulkopuolelle. Tarkempaa 
tietoa tästä sekä tahoista, jotka Melan puolesta käsittelevät henkilötietoja 
saat www.mela.fi > Tietoa Melasta> Käyttöehdot ja turvallisuus 
> Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja Melassa. Turkistuottajien 
tietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle.

Sinulla on oikeus tarkistaa tietosi
Sinulla on oikeus halutessasi saada tietää, mitä tietoja sinusta on tallen-
nettu paikallisyksikön ja Melan lomituspalveluasian käsittelyssä käyttämiin 
rekistereihin. Maatalousyrittäjä voi itse katsoa omat tietonsa kirjautumalla 
Lomitusnettiin osoitteessa mela.fi/Asiointipalvelut. Voit saada jäljen-
nöksen henkilötiedoistasi.

Voit pyytää epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojen oikaisemista. 
Voit myös täydentää puutteellisia henkilötietojasi, jos sillä on henkilötieto-
jen käsittelytarkoituksen kannalta merkitystä. 

Henkilötietoja koskevan pyynnön tekeminen ja vastauksen saaminen 
on yleensä maksutonta.

Jos paikallisyksikkö tai Mela ei toteuta pyyntösi perusteella henkilötie-
tojasi koskevia toimenpiteitä, saat ilmoituksen asiasta viimeistään kuukau-
den kuluessa. Jos pyyntöäsi ei voida toteuttaa, sinulle kerrotaan syy.

Tietosuoja-asetuksen mukaiset
rekisteröidyn oikeudet, joita et voi käyttää
Lomituspalveluasian käsittely perustuu lakiin, joten et voi vastustaa henki-
lötietojesi käsittelyä, pyytää käsittelyssä tarvittavien henkilötietojesi poista-
mista tai siirtämistä paikallisyksikön ja Melan ulkopuoliseen järjestelmään.

Voit pyytää Melaa rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, jos ne ovat 
mielestäsi virheellisiä tai niitä käsitellään lainvastaisesti. Tällöin Mela voi kui-
tenkin käsitellä tietojasi sinun suostumuksellasi, yleisen edun vuoksi, jonkun 
toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi tai jos Mela tarvitsee tietoja oi-
keusvaateen laatimisen, esittämisen tai puolustamisen takia.

Valitusoikeus
Jos olet tyytymätön henkilötietojasi koskevan asian ratkaisuun tai jos kat-
sot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tieto-
suoja-asetusta, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. 

Henkilötietojesi säilyttäminen
Lomituspalveluasian käsittelyssä tarvittavat tiedot säilytetään laissa sääde-
tyn ajan. Säilytysaika on yleensä kymmenen vuotta lomituspalvelun myön-
tämisestä.

Rekisterinpitäjä 
Mela ja paikallisyksikkösi ovat yhdessä lomituspalveluasiassa kerättyjen tie-
tojen rekisterinpitäjiä. 

Lomituksen paikallisyksikön
ja tietosuojavastaavan yhteystiedot 
Kunnan tietosuojavastaava löytyy paikallisyksikön kautta. Paikallisyksikön 
yhteystiedot löydät Lomitusnetistä tai osoitteesta mela.fi/Maatalous- 
lomitus.

Melan tietosuojavastaava
Arja Raatikainen
Sähköposti (suojaamaton yhteys) arja.raatikainen@mela.fi
Voit lähettää suojattua sähköpostia Melan internetsivujen kautta.
Puhelin 029 435 2321

Lisätietoja Melan asiakaspalvelusta 029 435 2650

EU:n tietosuoja-asetus edellyttää, että saat tiedon siitä, miten henkilötietojasi käsitellään lomitus- 
palveluasian käsittelyn yhteydessä paikallisyksikössä ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melassa.

Lomituspalveluasiat
ja henkilötietojen käsittely paikallisyksikössä ja Melassa
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