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TIEDOTE VUODEN 2020 VUOSILOMAHAKUA VARTEN
Maatalousyrittäjien vuosilomahaku vuodelle 2020 on avautunut osoitteessa
mela.fi/asiointipalvelut. Tarvitset palveluun kirjautumiseen pankkitunnukset.
Vuosilomahakemus tulee tehdä 31.12.2019 mennessä.
Samassa osoitteessa (mela.fi/asiointipalvelut) voit tehdä lomituspyynnöt vuosilomaajankohdista sekä hakea sijaisapua, jolloin pyyntösi näkyvät välittömästi Pielisen
Karjalan lomituksen Lomitusnetin etusivulla. Kirjeemme liitteenä olevan kalenterin voit
jättää itsellesi muistilapuksi tai mikäli et voi tehdä lomituspyyntöjä netin kautta, palauttaa
sen lomatoimistoon, jolloin siirrämme varauksesi lomittajien työvuorolistoille.
Muistathan tarkistaa vuosiloma-/sijaisapuhakemusta täyttäessäsi, että omat tietosi ovat
ajan tasalla, etenkin sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
Tämän kirjeen liitteenä on Melan laatima ohje vuosiloman hakemisesta, joka kannattaa
lukea huolella läpi.
Mikäli et jotakin syystä voi tehdä hakemuksia netissä, voit pyytää lomakkeet
lähetettäväksi sinulle soittamalla tämän kirjeen lopussa oleviin numeroihin tai
sähköpostitse osoitteesta lomitus@valtimo.fi. Täydennettävät lomakkeet löytyvät myös
Melan nettisivuilta www.mela.fi.
Oikeus- ja tietoturvasi säilymisen vuoksi toivomme, että teet sijaisapuhakemukset ja
vuosilomavaraukset jatkossa aina sähköisesti Melan asiointipalvelun kautta tai
kirjallisesti sijaisavun hakemuslomakkeella, joka löytyy osoitteesta
www.mela.fi./lomakkeet. Tekstiviestillä tai muilla tavoilla tehdyissä pyynnöissä yrittäjän
itsestään antamat tiedot ovat hänen omalla vastuullaan.
Vuosiloma- ja sijaisapuoikeus ovat henkilökohtaisia, joten voit hakea em. palveluja vain
itsellesi. Toisen puolesta tehtäviin pyyntöihin tarvitaan voimassa oleva valtakirja.
Valtakirjalomake on kirjeen liitteenä, jonka tulee tarvittaessa täyttää ja toimittaa Pielisen
Karjalan lomatoimistoon. Tällöin esim. hätätilanteissa sijaisapupyynnön voi sinun
puolestasi tehdä valtuuttamasi henkilö. Tämäkin lomake löytyy Melan nettisivuilta
www.mela.fi.
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Muuta tiedotettavaa:
Melan toimesta tehdyssä kuntatarkastuksessa annetun suosituksen mukaisesti
Juuassa, Nurmeksessa, Lieksassa ja Valtimolla sijaitsevat paikallisyksikkömme
käytössä olevat postilaatikot poistetaan v. 2019 loppuun mennessä. Syynä poistoon on,
että yrittäjien postilaatikoihin jättämät asiakirjat jäävät ilman päiväysmerkintöjä
jättöpäivänä ja näin ollen ne saapuvat viiveellä lomatoimistoon kirjattavaksi, jolloin ne
voidaan joissakin tapauksissa tulkita myöhästyneiksi. Suositus on annettu yrittäjän
oikeusturvan takaamiseksi.
Valtimon kunta ja Nurmeksen kaupunki yhdistyvät v. 2020 alussa, jolloin Pielisen
Karjalan lomituksen sähköpostiosoitteet muuttuvat muotoon
etunimi.sukunimi@nurmes.fi. Lomahallinnon yhteys- ja osoitetiedot pysyvät entisellään.
Tänä vuonna keräämme jälleen palautetta toiminnastamme. Tiedotteen mukana on
palautelomake, jonka toivomme teidän täyttävän ja palauttavan meille esim. valtakirjan
mukana, skannaamalla tai ottamalla kuvan täytetystä lomakkeesta ja laittamalla sen
esim. tekstiviestillä/Whats App:in/Messengerin/sähköpostin kautta. Kaikki keinot on
sallittuja, koska Melan tuloskortin yhtenä tavoitteena on saavuttaa 50 %:n
palautusprosentti. Apuanne siis tarvitaan.
Mikäli sinulla on ongelmia/kysyttävää vuosilomahakemuksen, sijaisapuhakemusten
tekemisessä tai muissakin lomitukseen liittyvissä asioissa, ota rohkeasti yhteyttä.
Autamme ja neuvomme mielellämme sinua kaikin tavoin!
Valtimolla 23.10.2019
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