Oletko Melan asiakas?

Näin haet vakuutusta

Työtulo ja turvasi taso

Apurahansaajana olet velvollinen ottamaan itsellesi vakuutuksen, kun
• apurahatyöskentelysi kestää yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta
• työskentelyyn tarkoitettu apurahasi on vuosityötuloksi muunnettuna
noin 3 825 euroa (v. 2017 taso) tai suurempi
• saamasi apuraha on myönnetty Suomesta
• et ole työsuhteessa apurahan myöntäjään
• olet 18– 68-vuotias, mutta et kuitenkaan vanhuuseläkkeellä
• kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Hae vakuutusta kolmen kuukauden kuluessa apurahatyöskentelyn aloittamisesta.
Kaikista vakuutettavista työskentelyapurahoista pitää tehdä erillinen hakemus.
Vakuutushakemuksen voit tehdä Melan sähköisissä asiointipalveluissa,
mela.fi/asiointipalvelut. Kirjaudu palveluun verkkopankkitunnuksillasi.
Voit myös täyttää ja tulostaa PDF-hakemuslomakkeen sekä postittaa sen Melaan.
Hakemuslomakeen saat osoitteesta mela.fi/lomakkeet.

Työtulosi perustuu apurahasi määrään. Työtulon suuruus määrittää eläkkeen ja
tapaturmakorvausten tason. Työtulo vaikuttaa myös Kelan maksamiin etuuksiin,
kuten äitiys-, vanhempain- ja sairauspäivärahaan.

Työskenteletkö ryhmässä?

Apurahansaajana voit keskeyttää eläkevakuutuksesi neljän kuukauden kuluttua
työskentelyn aloittamisesta sairauden, kuntoutuksen, lapsen syntymän, alle
kolmevuotiaan lapsen hoidon, asevelvollisuuden, siviilipalveluksen tai muun
ansiotyön vuoksi. Edellytyksenä on, että keskeytyksen jälkeen sinulle jää jäljelle
neljä kuukautta vakuutettavaa aikaa. Myös keskeytysjakson pitää olla vähintään
neljän kuukauden mittainen. Muussa tapauksessa työskentely katsotaan yhtäjaksoiseksi, eikä keskeyttäminen ole mahdollista. Keskeytystä varten tarvitset
apurahan myöntäjältä kirjallisen luvan.

Vakuutusturva koskee ainoastaan työskentelyä, joten vakuutuksesi perustana oleva
työtulo määritetään nimenomaan työskentelyyn tarkoitetun apurahasi mukaan. Jos
apurahasi tai sen osa on tarkoitettu kattamaan työskentelystä aiheutuvia kuluja, voit
vähentää kulut vakuutushakemuksessasi.

Jos apurahatyösi keskeytyy

Vakuutus koskee myös työryhmän jäseniä. Mikäli työskentelet ryhmässä
ja saamasi apurahan osuus täyttää vakuuttamisen ehdot, ota itsellesi Melan
vakuutus. Työryhmän vetäjällä on velvollisuus ilmoittaa työryhmässä apurahalla työskentelevien henkilöiden tiedot Melaan.

Työskenteletkö ulkomailla?
Selvitä erikseen Melasta vakuutusturvasi tilanne ulkomailla työskentelyn
aikana. Vakuutus on voimassa, jos kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin
myös ulkomailla työskennellessäsi.

Näin haet vakuutusta, kun saat apurahan

APURAHAPÄÄTÖS

MELAN SÄHKÖINEN
A S I O I N T I PA LV E L U

Esimerkiksi kahden vuoden työskentelyyn tarkoitetun 40 000 euron apurahan
vuosityötulo on 20 000 euroa. Jos koko apurahasta 4 000 euroa käytetään kulujen
kattamiseen, on vakuutettava vuosityötulo 18 000 euroa.

Vakuutusmaksut
Vakuutusmaksut perustuvat työtuloon ja ne ovat verovähennyskelpoisia. Maksamasi
MYEL- ja MATA-vakuutusmaksun suuruus on 13–16 prosenttia vahvistetusta työtulostasi. Laskut saat suoraan verkkopankkiin tekemällä e-laskusopimuksen oman
pankkisi kanssa.

MYÖNTÄJÄN
ILMOITUS

VA K U U T U S H A K E M U S

VA K U U T U S P Ä Ä T Ö S
M E L A S TA

Aiotko työskennellä ulkomailla?

UUSI APURAHA

AINA UUSI HAKEMUS

Pyydä EU- tai sosiaaliturvasopimusmaassa työskentelyyn todistus ETK:sta.

VA K U U T U S M A K S U

Apurahansaajalle!

Apurahansaajan Mela-turva

•

MYEL-vakuutuksesta kertyy eläkettä vanhuuden ja työkyvyttömyyden
varalle. Kuolemantapauksessa perheelläsi on oikeus perhe-eläkkeeseen
ja ryhmähenkivakuutuskorvaukseen.

•

Työajan MATA-vakuutus korvaa työtapaturmiin ja työstä aiheutuneeseen
ammattitautiin liittyvät hoitokulut ilman ylärajaa. Voit saada myös tapaturmapäivärahaa ja -eläkettä, mikäli tapaturman seurauksena on työkyvyttömyys.

•

Saat Mela-sairauspäivärahaa Kelan sairausvakuutuksen omavastuuajalta.
Halutessasi voit täydentää turvaasi vapaaehtoisella vapaa-ajan MATAvakuutuksella. Se korvaa apurahatyöskentelyn ulkopuolella, yksityistalouden
töissä, ulkomaan matkoilla ja vapaa-ajan harrastuksissa, ilman lajirajoitteita
sattuneet tapaturmat.

Eläkettä ja tapaturmaturva
Melasta

Kysy lisää vakuuttamisesta!

•
•
•

asiakaspalvelu 029 435 2650
vakuutus@mela.fi
asiakaspalvelun käyntiosoite:
Revontulenpuisto 2 A, 02100 Espoo

Hoida vakuutusasioitasi Melan sähköisissä asiointipalveluissa
kirjautumalla henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi.
mela.fi/asiointipalvelut

Kannen kuvassa kuvataiteilija Kristiina Sario.
Kuvat: valokuvaaja Mikko Käkelä.

Taiteen ja tieteen apurahansaajien työeläkevakuuttamista hoitaa Mela eli
Maatalousyrittäjien eläkelaitos. Apurahansaajia koskevat Melan vakuutukset
ovat MYEL-työeläkevakuutus, MATA-työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
sekä ryhmähenkivakuutus. Apurahansaajat ovat kuuluneet lakisääteisen
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eläke- ja tapaturmavakuutuksen piiriin vuodesta 2009 lähtien.

