
Hakemuksen saapumispäivä
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Toimita hakemus ennen töiden aloittamista.
Ilmoita sijaisavun tarpeesta välittömästi poroisännälle.

Poronhoitajan 
sijaisapuhakemus

Hakijan tiedot
Sukunimi ja etunimet

Puhelinnumero

Henkilötunnus

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

Sähköpostiosoite

Sijaisapu

Sijaisavun aikaväli (päättymispäivä ei välttämätön)

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 *)

Paikka ja päivämäärä Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys

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

Korvauksen hakeminen

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

Lukuporojen määrä (yksin tai yhdessä alle 18-vuotiaan, vakinaisesti samassa taloudessa elävän lapsen kanssa)

Paliskunnan nimi ja numero

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.

Olen tutustunut tietosuojailmoitukseen, jossa kerrotaan henkilötietojeni käsittelystä Melassa. mela.fi/poronhoitaja-gdpr

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

Johtuuko sijaisavun tarve sairauden tai tapaturman aiheuttamasta työkyvyttömyydestä?

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

Oletko ilmoittanut sijaisavun tarpeesta poroisännälle välittömästi sijaisaputarpeen ilmaannuttua?

Lääkärintodistus, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan todistus liitteenä

Lääkärintodistus, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan todistus toimitetaan erikseen

Kyllä Ei

Kyllä Ei Vireillä

Kyllä Ei

Kyllä Ei

Postiosoite
PL 16, 02101 ESPOO

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela

Käyntiosoite
Revontulenpuisto 2 C, Espoo

Puhelin 029 435 11
Faksi 029 435 2426

Internet mela.fi
Y-tunnus 0101319-6

https://www.mela.fi/tietoa-melasta/yhteystiedot/
mailto:porosijaisapu%40mela.fi?subject=
http://mela.fi
http://mela.fi/poronhoitaja-gdpr
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