
Hakemuksen saapumispäivä
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Tilakohtainen turkistuottajan 
lomituspalveluhakemus vuodelle 2020

3. Ensimmäisen lomituspalvelujen hakijan tiedot
Sukunimi ja etunimi

Puhelinnumero

Henkilötunnus

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

Sähköpostiosoite

1. Turkistilan tiedot

Puhelinnumero

Y-tunnus

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

Järjestämme lomituksen itse  * Käytämme paikallisyksikön järjestämiä lomituspalveluja *

Sähköpostiosoite

*Kyllä, voimassa                                        lähtien.  *YEL-vakuutushakemus on vireillä                                        lähtien. 

Turkistilan verotusmuoto

Tilalla siitostarkoituksessa pidettävien turkiseläinten määrä ja laatu 

Minkkitilan luokitus

YEL-laitoksen nimi

Hakijalla on pakollinen YEL-vakuutus, johon sisältyy yllämainitulla turkistilalla harjoitettu turkiseläintuotanto

Tehtäväosuus prosentteina tilan turkiseläinten hoitoon päivittäin kuuluvista tehtävistä                              % (kohdan 2 työtunneista)

YEL-vakuutuksen numero

Täyttöohjeet 2 sivulla.

Paikallisyksikön merkinnät

Tilan nimi

* elinkeinoverolaki (verotus elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan)  * maatalousverolaki (verotus maatilatalouden tuloverolain mukaan)

*Ei virustestattu *Kyllä, mikä?

Ketut, kpl                      Suomensupit, kpl                      Minkit, kpl                       Muut, mitkä?, kpl 

2. Turkiseläinten hoitoon käytetty aika

Kuinka monta tuntia päivässä keskimäärin kuluu tilan turkiseläinten päivittäiseen hoitoon?                                                 tuntia /päivässä

Asiointikieli

*Suomi  *Ruotsi

Haetko lomituspalveluja myös joltakin toiselta turkistilalta? * en *kyllä, tilan nimi on:

*Haen vuosiloman lisäksi oikeutta käyttää turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain tarkoittamaa lisävapaalomitusta.

3. Toisen lomituspalvelujen hakijan tiedot (jos hakijoita on enemmän kuin kaksi, täytä uusi hakemus)
Sukunimi ja etunimi

Puhelinnumero

Henkilötunnus

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

Sähköpostiosoite

*Kyllä, voimassa                                        lähtien.  *YEL-vakuutushakemus on vireillä                                        lähtien. 
YEL-laitoksen nimi

Hakijalla on pakollinen YEL-vakuutus, johon sisältyy yllämainitulla turkistilalla harjoitettu turkiseläintuotanto

Tehtäväosuus prosentteina tilan turkiseläinten hoitoon päivittäin kuuluvista tehtävistä                              % (kohdan 2 työtunneista)

YEL-vakuutuksen numero

Asiointikieli

*Suomi  *Ruotsi

Haetko lomituspalveluja myös joltakin toiselta turkistilalta? * en *kyllä, tilan nimi on:

*Haen vuosiloman lisäksi oikeutta käyttää turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain tarkoittamaa lisävapaalomitusta.

1 (2)

Lomituksen järjestäminen

LTL

Lomake palautetaan paikallisyksikköön viimeistään 31.10.2019.

Paikallisyksikön nimi ja osoite

* saan *en saa *vireillä
Saatko toistaiseksi myönnettyä täyttä työkyvyttömyyseläkettä,
täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruista kuntoutustukea tai työuraeläkettä

* saan *en saa *vireillä
Saatko toistaiseksi myönnettyä täyttä työkyvyttömyyseläkettä,
täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruista kuntoutustukea tai työuraeläkettä

Alavuden lomahallinnon paikallisyksikkö
Postiosoite: PL 14, 63301 Alavus
Käyntiosoite: Taitotie 1, 63300 Alavus
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Kohta 1 Hakemus on tehtävä turkistiloittain. Jos turkistila muodostuu useista turkistarhoista, ilmoita kaikkien tarhojen osoite erillisellä liitteellä.

Kohta 2  Arvioi kuinka monta tuntia päivässä keskimäärin kuluu turkiseläinten päivittäiseen hoitoon tällä tilalla. Päivittäisellä hoidolla tarkoitetaan joka päivä
  tai ainakin lähes joka päivä suoritettavia töitä, kuten ruokintaa ja häkkien puhdistusta.

Kohta 3  Lomituspalvelujen hakijan tulee liittää hakemukseen selvitys, joka todentaa hänen pakollisen YEL-vakuutuksensa voimassaolon. Tällaisena voidaan  
  pitää esimerkiksi kuluvaa aikaa koskevaa vakuutusmaksutositetta tai -laskua sekä uusissa vakuutuksissa vakuutuspäätöskopiota.

  Kohtaan ”Tehtäväosuus tilan turkiseläinten hoitoon päivittäin kuuluvista tehtävistä” annetaan hakijan oma osuus prosentteina siitä kokonaistyö- 
  ajasta, joka on annettu lomakkeen kohdassa 2.

  Turkistuottajien on haettava etukäteen kirjallisesti oikeutta kaikkiin lomituspalveluihin. Rastita lisävapaalomituksen hakemista koskeva kohta, jos
  haluat vuosiloman lisäksi käyttää tarvittaessa ja edellytysten täyttyessä turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain tarkoittamaa lisävapaa- 
  lomitusta.

Kohta 4 Ilmoita tässä kohdassa tämän turkistilan muut tilalla vakituisesti työskentelevät henkilöt, joita ei ole ilmoitettu lomituspalvelujen hakijoiksi 
  kohdassa 3. Merkitse, onko kyseessä työntekijä vai turkistuottaja. Turkistuottajalla tarkoitetaan turkiseläintuotantoa harjoittavaa henkilöä, joka
  on velvollinen turkiseläintuotantoa varten ottamaan pakollisen YEL-vakuutuksen ja jolla on se voimassa tai hakemus vireillä sen saamiseksi.

  Jokaisesta vakituisesti työskentelevästä ilmoitetaan prosentuaalinen tehtäväosuus tilan turkiseläinten hoitoon päivittäin kuuluvista tehtävistä.
  Henkilön tehtäväosuus on aina ilmoitettava riippumatta siitä, täyttääkö kyseinen henkilö lomituspalvelujen saamisen edellytykset. Tehtäväosuudet  
  tulee huomioida lomakkeen kohdassa 2 ilmoitetussa kokonaistyöajassa.

Kohta 5 Jos tila käyttää paikallisyksikön järjestämiä lomituspalveluja, tähän kohtaan voi ilmoittaa  aiotut vuosiloma-ajankohdat (18 pv.). Kohtaan merkitään
  myös rehuauton tuloaika ehdotetun jakson aikana (viikonpäivät ja kellonajat).

Kohta 6  Tilan kaikkien hakijoiden tulee allekirjoittaa hakemus. Omalla allekirjoituksellaan hakija suostuu siihen, että paikallisyksikkö ja Mela saavat antaa
  hänen tietojaan salassapitosäännösten estämättä muille samalta turkistilalta lomituspalveluja hakeneille henkilöille. Hakija on velvollinen ilmoit- 
  tamaan lomituksen paikallisyksikköön, jos jokin tällä lomakkeella annettu tieto muuttuu.

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus ja nimenselvennys

6. Allekirjoitukset (kaikkien lomituspalveluja hakevien yrittäjien allekirjoitukset)
Vakuutan tällä lomakkeella olevat tiedot oikeiksi. Lisäksi vakuutan, että turkistuottajan turkistila ei ole EU:n maatalousalan ryhmäpoikkeusasetuksen tarkoitta-
ma vaikeuksissa oleva yritys eikä EU:n komissio ole antanut turkistuottajan turkistilaa koskevaa perintämääräystä. Lisätietoa tässä tarkoitettuihin EU:n maa- 
talousalan valtiontukisäädöksiin saat paikallisyksiköstä tai Melan nettisivuilta www.mela.fi.   

Tällä lomakkeella annettujen tietojen lisäksi korvausasiasi käsittelyssä voidaan käyttää muita asian ratkaisuun vaikuttavia Melassa olevia tietoja. Tietoja voidaan 
hankkia myös verohallinnolta, muulta eläkelaitokselta sekä muilta tahoilta, joilta Melalla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja.

Käsittelyssä saatuja tietoja voidaan luovuttaa verohallinnolle ja muille tahoille, joilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada näitä tietoja. Mela voi 
käyttää saamiaan tietoja myös käsitellessään muita asioita, jos tiedot ovat tarpeen muun asian ratkaisemiseksi.

Tietojen käytöstä

4. Muut tilalla vakituisesti työskentelevät henkilöt (jos henkilöitä on enemmän kuin kaksi, täytä uusi hakemus)
Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus

Tehtäväosuus prosentteina tilan turkiseläinten hoitoon päivittäin kuuluvista tehtävistä                              % (kohdan 2 työtunneista)

*Työntekijä  *Turkistuottaja (YEL-vakuutus tältä turkistilalta on voimassa tai hakemus on vireillä)

Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus

Tehtäväosuus prosentteina tilan turkiseläinten hoitoon päivittäin kuuluvista tehtävistä                              % (kohdan 2 työtunneista)

*Työntekijä  *Turkistuottaja (YEL-vakuutus tältä turkistilalta on voimassa tai hakemus on vireillä)

5. Ehdotus vuosiloma-ajankohdiksi (koskee vain paikallisyksikön palveluja käyttäviä)
Lomitusajankohta

Lomitusajankohdat ilmoitetaan myöhemmin, kuitenkin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja vuosilomalomituksissa 
viimeistään 2 kuukautta ennen suunniteltua lomitusajankohtaa.*

Täyttöohje

Ilmoita rehuauton tulopäivät ja -ajat ehdotetun jakson aikana

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Olen tutustunut liitteeseen, jossa kerrotaan henkilötietojen käsittelystä Melassa.


