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Muutoksenhaku
(ei sovellu lomitusasioihin)

1. Muutoksenhakijat

Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Postiosoite

Puhelinnumero työaikana

Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Postiosoite

Puhelinnumero työaikana

Päätöksen on antanut
2. Päätös, johon
muutosta haetaan
Mela

tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta
Mitä etuutta päätös koskee

vakuutusoikeus

vakuutusasiaa

luopumistukiasiaa

MYEL -eläke tai -kuntoutusasiaa

tapaturma- / ammatitautiasiaa

ryhmähenkivakuutusasiaa
Mela -sairauspäiväraha-asiaa
Edunjättäjän nimi ja henkilötunnus, jos kyse perhe-eläkkeestä tai ryhmähenkivakuutuksesta.
Päätöksen antopäivä
3. Muutoksenhakukirjelmä
osoitetaan

Muutoksenhakukirjelmä osoitetaan

4. Muutoksenhaun sisältö

Vaatimukset perusteluineen:

työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalle

tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle

korkeimmalle oikeudelle

vakuutusoikeudelle

jatkuu erillisellä liitteellä
5. Allekirjoitukset Paikka

Aika

Muutoksenhakijan/muutoksenhakijan asiamiehen allekirjoitus

6008 Mela 6/12

6. Muutoksenhaku kirjelmän
laatija

Muutoksenhakijan/muutoksenhakijan asiamiehen allekirjoitus

Muutoksenhakukirjelmän laatijan nimi ja osoitetiedot, jos muutoksenhakukirjelmän laatija muu kuin muutoksenhakija itse

7. Liitteet
valtakirja

päätös

muu:

8. Melan asiamies Olen vastaanottanut tämän muutoksenhakukirjelmän

Melan asiamiehen allekirjoitus
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Maatalousyrittäjien eläkelaitos
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
Postiosoite PL 16, 02101 ESPOO
Postadress PB 16, 02101 ESBO

Tallenna lomake

Käyntiosoite Revontulenpuisto 2, Espoo
Besöksadress Norrskensparken 2, Esbo

Tulosta lomake

Puhelin • Telefon 029 435 11
Faksi • Fax 029 435 2426

Tyhjennä lomake

Internet www.mela.fi • www.lpa.fi
Y-tunnus • FO-nummer 0101319-6

Muutoksenhakukirjelmän täyttöohje
Huom! Tämä lomake ei sovellu lomitusasioihin
1. kohta		

Muutoksenhakijoiksi tulee merkitä kaikki ne, jotka haluavat päätöstä muutettavaksi.

		

Jos esim. sekä isäntä että emäntä haluavat kumpikin muutosta työtulopäätökseen, voidaan täyttää vain 		
yksi muutoksenhakukirjelmä ja kumpikin puoliso merkitään muutoksenhakijaksi. Erilliset muutoksen-		
hakukirjelmät tulee täyttää vain siinä tapauksessa, että vaatimukset ovat toisistaan riippumattomat tai 		
vastakkaiset.

		
		
		

Koska perhe-eläke perustuu edunjättäjän eläkkeeseen, tutkitaan perhe-eläkettä koskevat vaatimukset
kaikkien etuudensaajien osalta, vaikka muutoksenhakijaksi olisi merkitty vain yksi tai osa etuudensaajista. Samoin menetellään ryhmähenkivakuutuksessa.

		
		

Alaikäisen puolesta muutoksenhakijana toimii pääsääntöisesti edunvalvoja. Alaikäinen, joka on täyttänyt 15 vuotta, toimii itse muutoksenhakijana asiassa, joka koskee sellaista tuloa tai varallisuutta, jota 			
hänellä on oikeus vallita. Esimerkiksi tapaturmakorvauksen perustuessa kokonaan hakijan alaikäisenä 		
suorittamaan työhön, 15 vuotta täyttäneellä on muutoksenhakuoikeus kyseistä tapaturmakorvausta
koskevaan päätökseen.

2. kohta		

Päätös, johon muutosta haetaan, on tarkoin yksilöitävä.

3. kohta		
		

Se, mille taholle muutoksenhakukirjelmä osoitetaan, käy ilmi päätöksen liitteenä olevasta
muutoksenhakuosoituksesta.

		

Päätöksessä ilmoitetaan myös, jos muutoksenhakuoikeutta ei ole.

4. kohta		

Vaatimukset tulee esittää selkeästi ja yksiselitteisesti.

		

Katso menettelyohjeet päätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuosoituksesta, etenkin, jos on kyse 		
valitusluvan hakemisesta korkeimmalta oikeudelta (tapaturma- tai ammattitautiasia).

		

Muutoksenhaun tueksi voidaan viitata myös kirjalliseen lisäselvitykseen. Selvitys on liitettävä kirjelmän
mukaan. Lisäselvityksiä voitte toimittaa myöhemminkin.

		

Muutoksenhakukirjelmää voi tarvittaessa jatkaa erillisellä liitteellä.

5. kohta		

Muutoksenhakukirjelmä on allekirjoitettava. Lomakkeen allekirjoittaa muutoksenhakija itse tai hänen 		
valtuuttamansa henkilö. Valtakirjaksi riittää avoin asianajovaltakirja.

6. kohta		

Jos muutoksenhakukirjelmän laatii joku muu kuin muutoksenhakija, lomakkeella on mainittava myös			
tällaisen henkilön nimi ja osoitetiedot.

8. kohta		

Jos haluat toimittaa muutoksenhakukirjelmän Melan asiamiehelle, hän lisää muutoksenhakukirjelmään
vastaanottopäivän ja allekirjoituksensa vastaanotettuaan muutoksenhakukirjelmän. Muutoksenhakukirjelmän voi toimittaa myös suoraan Melan pääkonttoriin henkilökohtaisesti, lähettiä käyttäen tai lähettämällä se omalla vastuulla postitse tai sähköisesti. Sähköpostiosoite valituksen toimittamista varten on 		
muutoksenhaku@mela.fi. Luottamuksellisia henkilötietoja sisältävän valituksen lähettäminen sähköpostitse tapahtuu Teidän omalla vastuullanne mahdollisen tietoturvariskin vuoksi.

		
		
		
Tiedoksi:

Vakuutusmaksut muutoksenhaun käsittelyn aikana
		
Muutoksenhaku ei yleensä keskeytä vakuutusmaksujen perintää, joten vakuutusmaksut on maksettava 		
myös muutoksenhaun käsittelyn aikana.

