Poronhoitajan
sijaisapuhakemus

Hakemuksen saapumispäivä
Vastaanottaja

Toimita hakemus ennen töiden aloittamista.
Ilmoita sijaisavun tarpeesta välittömästi poroisännälle.
Hakijan tiedot
Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka
Paliskunnan nimi ja numero
Lukuporojen määrä (yksin tai yhdessä alle 18-vuotiaan, vakinaisesti samassa taloudessa elävän lapsen kanssa)

Sijaisapu
(päättymispäivä ei välttämätön)

Sijaisavun aikaväli

Johtuuko sijaisavun tarve sairauden tai tapaturman aiheuttamasta työkyvyttömyydestä?

Kyllä

Ei

Onko sinulla voimassa tai vireillä maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 §:ssä tarkoitettu vakuutus?

Kyllä

Ei

Oletko ilmoittanut sijaisavun tarpeesta poroisännälle välittömästi sijaisaputarpeen ilmaannuttua?

Kyllä

Ei

Saatko työntekijän eläkelain (395/2006) 3 §:ssä mainitun lain mukaista toistaiseksi myönnettyä
täyttä työkyvyttömyyseläkettä, täyden eläkkeen suuruista kuntoutustukea tai työuraeläkettä?

Kyllä

Ei

Vireillä

Lääkärintodistus, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan todistus liitteenä
Lääkärintodistus, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan todistus toimitetaan erikseen
Tällä lomakkeella annettujen tietojen lisäksi Melalla on oikeus käyttää sijaisapuasiaasi käsitellessään muita asian ratkaisuun vaikuttavia Melassa olevia tietoja.
Tietoja voidaan hankkia verohallinnolta, paliskunnalta, poroisännältä, muulta eläkelaitokselta ja 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.
Allekirjoitus
Vakuutan hakemuksen tiedot oikeiksi. Lisäksi vakuutan että yritykseni ei ole maatalousalan ryhmäpoikkeusasetuksen tarkoittama vaikeuksissa oleva yritys
eikä EU:n komissio ole antanut yritystä koskevaa perintämääräystä *)
Olen tutustunut liitteeseen, jossa kerrotaan henkilötietojen käsittelystä Melassa.
Paikka ja päivämäärä
Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys
*

) Lisätietoa tässä tarkoitettuihin EU:n maatalousalan valtiontukisäädöksiin saat Melasta tai Melan nettisivuilta mela.fi

Korvauksen hakeminen

_2660 Mela 10/19

Sijaisapukorvausta on haettava sijaisapua seuraavan kalenterikuukauden aikana.
Lähetä hakemus suojatun sähköpostin kautta, osoitteessa: https://www.mela.fi/tietoa-melasta/yhteystiedot/
osoitteeseen: porosijaisapu@mela.fi
Voit tehdä sijaisapuhakemuksen myös
• postittamalla hakemuslomakkeen Melaan
• jättämällä hakemuslomakkeen Mela-asiamiehelle
Lisätietoa poronhoitajan sijaisavusta Melan nettisivuilta mela.fi

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela
Postiosoite
PL 16, 02101 ESPOO

Käyntiosoite
Revontulenpuisto 2 C, Espoo

Puhelin 029 435 11
Faksi 029 435 2426

Internet mela.fi
Y-tunnus 0101319-6

Poronhoitajan sijaisapuasia
ja henkilötietojen käsittely
EU:n tietosuoja-asetus edellyttää, että saat tiedon siitä, miten henkilötietoja käsitellään
poronhoitajan sijaisapuasian käsittelyn yhteydessä Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melassa.
Miksi ja millä perusteella
henkilötietojasi käsitellään?
Henkilötietojasi tarvitaan sijaisapuasian käsittelyssä. Jos Mela ei saa pyy
dettyjä tietoja, se ei voi ratkaista oikeutta sijaisapuun ja maksaa kor
vaust a sijaisavusta.
Sijaisapuasian käsittelyä varten kerättyjä tietoja käytetään myös
muutoksenhaussa, tarkastustoiminnassa, tilastoinnissa ja tutkimuksessa.
Mela käsittelee henkilötietojasi lakisääteisen velvoitteensa noudat
tamiseksi.
Melan oikeus hankkia ja luovuttaa henkilötietojasi
Melalla on lakiin perustuva oikeus hankkia ja luovuttaa sijaisapuasian
käsittelyssä välttämättömiä tietoja.
Jos tietojen hankkiminen tai luovuttaminen ei perustu lakiin, sinulta
pyydetään suostumus, jonka voit halutessasi myöhemmin peruuttaa.
Mela voi olla sijaisapuasian käsittelyssä yhteydessä mm. paliskuntaan,
poroisäntään, verohallintoon, Kelaan, Eläketurvakeskukseen tai vakuu
tuslaitoksiin.
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Sinulla on oikeus tarkistaa tietosi
Sinulla on oikeus halutessasi saada tietää, mitä tietoja sinusta on tal
lennettu Melan rekistereihin. Voit saada jäljennöksen henkilötiedoistasi.
Voit pyytää epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojen oikaisemis
ta. Voit myös täydentää puutteellisia henkilötietojasi, jos sillä on henkilö
tietojen käsittelytarkoituksen kannalta merkitystä.
Voit pyytää Melaa rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, jos ne
ovat mielestäsi virheellisiä tai niitä käsitellään lainvastaisesti. Tällöin Mela
voi käsitellä tietojasi vain sinun suostumuksellasi tai tietosuoja-asetuksen
erityisesti mainitsemiin tarkoituksiin.
Henkilötietoja koskevan pyynnön tekeminen ja vastauksen saaminen
on yleensä maksutonta.
Jos Mela ei toteuta pyyntösi perusteella henkilötietojasi koskevia toi
menpiteitä, saat ilmoituksen asiasta viimeistään kuukauden kuluessa. Jos
pyyntöäsi ei voida toteuttaa, Mela kertoo syyn.

Tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn
oikeudet, joita et voi käyttää
Sijaisapuasian käsittely perustuu lakiin, joten et voi vastustaa henkilö
tietojesi käsittelyä, etkä pyytää käsittelyssä tarvittavien henkilötietojesi
poistamista tai niiden siirtämistä Melan ulkopuoliseen järjestelmään.
Valitusoikeus
Jos olet tyytymätön Melan ratkaisuun henkilötietojasi koskevassa asias
sa tai jos katsot, että Mela ei noudata EU:n tietosuoja-asetusta sinua
koskevien henkilötietojen käsittelyssä, sinulla on oikeus valittaa asiasta
tietosuojavaltuutetulle.
Henkilötietojesi säilyttäminen
Sijaisapuasian käsittelyssä tarvittavat tiedot säilytetään laissa säädetyn
ajan. Säilytysaika on yleensä kymmenen vuotta sijaisavun myöntämises
tä.
Rekisterinpitäjä
Mela on sijaisapuasiassa kerättyjen tietojen rekisterinpitäjä.
Melan tietosuojavastaavan yhteystiedot
Lähetä suojattua sähköpostia Melan internetsivujen kautta.
Voit myös soittaa Melan vaihteeseen 029 435 11.
Lisätietoja tietosuoja-osiossa osoitteessa mela.fi/tietosuoja

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela
Postiosoite
PL 16, 02101 ESPOO

Käyntiosoite
Revontulenpuisto 2 C, Espoo

Puhelin 029 435 11
Faksi 029 435 2426

Internet mela.fi
Y-tunnus 0101319-6

