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- työkyvyn
 alentumista
- työttömyys-
 tai osa-aika-
 eläkkeelle
 hakeutumista

6. Hakijan työs-
kentely ennen

Mitkä peltoviljelytyöt olette tehnyt itse tai mihin töihin olette osallistunut säännöllisesti?

Missä määrin olette tehnyt tilan metsätöitä (myös hankintahakkuut/hoitotyöt)?

Mihin muihin töihin olette osallistunut?

Missä määrin olette osallistunut karjanhoitotöihin?

5. Tilan koneet ja 
työmenetelmät

Koneistus ja työmenetelmät (ruokinta, rehujen siirto, lypsymenetelmä, lannanpoisto)

Saapumispäivä

1. Hakija HenkilötunnusSukunimi ja etunimet

2. Tilan tuotanto 
ennen

- työkyvyn
 alentumista
- työttömyys-
 tai
 osa-aika-
 eläkkeelle
 hakeutumista

4. Liitännäistoi-
minta

Onko tilalla harjoitettu liitännäistoimintaa (esim. konetyöt, maatilamatkailu, kasvihuoneviljely, sahaus jne. )? Mitä ja missä laajuudessa? 
Miten ja milloin toiminta on muuttunut?
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Annettu vuokralle/myyty /             20

Tuotantoa muutettu/supistettu, milloin, miten?

3. Tilan tuotanto 
nykyisin

Tilan toiminta
jatkuu entisellään päättynyt muutettu supistettu

On kokonaan viljelemättä /             20
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kunnallinen sijaisapu muu palkattu työvoima

Oletteko liittynyt työterveyshuoltoon

Mistä edellä mainituista töistä olette luopunut?

Kuka nyt tekee nämä työt, mistä lähtien?

Mitä töitä vielä teette?

Mitkä työt teetettiin ennen konetyönä vierailla?

Mitkä työt teetetään nykyisin konetyönä vierailla?

Tilalla nykyisin työskentelevät puoliso ja yli 14-vuotiaat henkilöt (hakijaa ja vierasta työvoimaa ei mainita)

Mitä töitä tekee tilalla?

Mitä töitä tekee tilalla?

7. Hakijan työs-
kentely nykyisin 

8. Selvitys tilalla 
käytetystä vie-
raasta työvoimas-
ta ja vuokrako-
neista

10. Työterveys-
huolto

11. Maatalousyri-
tyksen tulevasuu-
den suunnitelmat

12. Lisätietoja

13. Tietojen anto 
ja luovutus

9. Muut tilalla
työskentelevät

Mitä töitä tekee tilalla?

asuu ei asu

Asuuko tilalla?Syntymäaika

Onko työssä tilan ulkopuolella?

Nimi

asuu ei asu

Asuuko tilalla?SyntymäaikaNimi

Onko työssä tilan ulkopuolella?

vakinaisesti

tilapäisesti ei ole

vakinaisesti

tilapäisesti ei ole

vakinaisesti

tilapäisesti ei ole

Onko työssä tilan ulkopuolella?

Nimi Syntymäaika

TyössäolojaksoTyöaika/pvMitä työtä?
Vieras työvoima ennen

TyössäolojaksoTyöaika/pvMitä työtä?Nimi
Sijaisapu/ vieras työvoima nyt

14. Allekirjoitus Paikka ja päivämäärä

Jos allekirjoittaja on muu kuin hakija, on syy ilmoitettava

Tällä lomakkeella annettujen tietojen lisäksi asianne käsittelyssä voidaan käyttää muita asian ratkaisuun vaikuttavia eläkelaitoksessa 
olevia tietoja. Tietoja voidaan hankkia myös viranomaisilta, vakuutuslaitoksilta ja muilta tahoilta, joilta Melalla/Kelalla on lakiin pe-
rustuva oikeus saada tietoja. 

Käsittelyssä saatuja tietoja voidaan luovuttaa niille vakuutuslaitoksille, viranomaisille ja muille tahoille, joilla on salassapitosäännös-
ten estämättä oikeus saada näitä tietoja. Mela/Kela voi käyttää saamiaan tietoja myös käsitellessään muita asioita, jos tiedot ovat 
tarpeen muun asian ratkaisemiseksi.

Hakijan allekirjoitus

Nimi

Asuuko tilalla?

asuu ei asu

en kyllä tilakäynti tehty, milloin  /             20
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