MYEL-VAKUUTUKSET

Apurahansaajan Mela-turva
Apurahansaajan työeläke määräytyy maatalousyrittäjän
eläkelain (MYEL) mukaan ja se perustuu
Melan tarjoamaan MYEL-eläkevakuutukseen.
MYEL-vakuutus kerryttää apurahasaajan työeläkettä ja turvaa
toimentuloa elämän eri vaiheissa esimerkiksi sairauden ja työky
vyttömyyden aikana. Tätä kutsutaan Mela-turvaksi.
Apurahansaajan Mela-turvaan kuluu:
• MYEL-eläkevakuutus
• MATA-työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
• Mela-sairauspäiväraha
• Ryhmähenkivakuutus
• Vapaaehtoinen vapaa-ajan tapaturmavakuutus
Sinulla on vakuutettuna apurahansaajana oikeus maatalousyrit
täjän eläkelain mukaiseen vanhuuseläkkeeseen, osittaiseen vanhuuseläkkeeseen, työeläkekuntoutukseen ja työkyvyttömyyseläk-
keeseen. Vakuutus tuo myös apurahansaajan omaisille oikeuden
perhe-eläkkeeseen ja ryhmähenkivakuutuskorvaukseen.

MYEL-työtulo on sosiaaliturvasi perusta

Sinulle lasketaan vakuutuspäätökselle vuotuinen MYEL-työtulo,
joka on sosiaaliturvasi perusta. Työeläketurva koskee nimen
omaan työskentelyä, joten vakuutuksesi perustana oleva työ
tulo on työskentelyyn tarkoitetun apurahasi määrä vuositasolle
muunnettuna. Työtulo lasketaan aina vuotuisena, vaikka apura
halla työskentelysi kestäisi alle vuoden.
Työtulon laskentakaava:
(myönnetyn apurahan bruttomäärä miinus apurahatyöskente
lystä aiheutuneet kulut) kertaa 360 jaettuna työskentelypäivien
lukumäärällä = vuotuinen työtulo
Työtulosi perusteella määräytyvät
• MYEL-eläkkeet
• MATA-työtapaturma ja ammattitautivakuutuksen
ansionmenetyskorvaukset
• Melan lyhyen ajan sairauspäivärahat.
Lisäksi Kelan maksamat päivärahaetuudet, kuten äitiys- ja van
hempainraha ja sairausvakuutuksen päiväraha sekä liikenneva
kuutuksen ansionmenetyskorvaus perustuvat MYEL-työtuloosi.

Tapaturmaturvaa työ- ja vapaa-ajalle

MYEL-eläkevakuutukseesi sisältyy työtapaturma- ja ammattitau
tivakuutus eli työajan MATA-vakuutus, joka korvaa apurahatyös
sä sattuneen, äkillisestä ja odottamattomasta tapahtumasta ai
heutuneen tapaturmavamman. Vakuutus korvaa myös työstä
aiheutuneet ammattitaudit.
Voit täydentää tapaturmaturvaasi ottamalla työtapaturma- ja
ammattitautivakuutuksesi rinnalle Melan vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen. Vakuutus korvaa kattavasti harrastuksissa ja yksityistalouden töissä sattuneet vahingot. Voit vakuutusta hakea sähköisessä asiointipalvelusamme mela.fi/asiointipalvelut.

Vakuutusmaksut

MYEL-vakuutusmaksusi lasketaan työskentelyapurahasi todelli
sesta määrästä. Maksuprosentti riippuu iästäsi kalenterivuoden
alussa. Suuremman eläkekarttuman takia 53–62 vuotta täyttä
neet maksavat hieman korkeampaa vakuutusmaksua.
Saat ensimmäisen vakuutuslaskusi lähipäivinä postitse. Vakuu
tusmaksulaskut voit maksaa helposti e-laskuna verkkopankissa
tekemällä asiasta sopimuksen oman pankkisi kanssa. E-laskun va-
linneille emme postita erillistä laskua. Mela laskuttaa vakuutus-
maksut neljännesvuosittain. Takautuvan ajan osalta maksut erään
tyvät maksettavaksi heti.
Vakuutusmaksut voit vähentää verotuksessa, Mela ilmoittaa
verottajalle vuosittain maksetut ja palautetut vakuutusmaksut.
Jos tarvitset vakuutuslaskullesi lisää maksuaikaa, ole hyvissä ajoin
ennen eräpäivää yhteydessä Melaan maksuaikataulun sopimi
seksi. Erääntyneestä vakuutusmaksusta peritään viivästyskorkoa
ja maksamattomat laskut siirtyvät muistutuksen jälkeen ulosot
toon, jos maksuaikataulusta ei ole sovittu Melan kanssa.

Vakuutuksesi voimassaolo

Vakuutuksesi on määräaikainen. Näet vakuutuksen voimassaolo
kauden vakuutuspäätöksestä.
Vakuutuksen kesto perustuu
• apurahan myöntöpäätöksessä ilmoitettuun työskentelyaikaan
• omaan ilmoitukseesi, jos myöntöpäätöksessä ei ole mainittu
työskentelyaikaa.
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Vakuutus voi alkaa aikaisintaan apurahan myöntöpäivästä ja se
päättyy ilman erillistä ilmoitusta vakuutuspäätöksessä mainittuna
ajankohtana. Jos apurahatyöskentelysi loppuu ennenaikaisesti ja
osa apurahasta jää käyttämättä, voidaan myös vakuutus päättää.
MYEL-eläkevakuutus ja työajan MATA-vakuutus alkavat ja
päättyvät aina samanaikaisesti.

Vakuutuksen keskeyttäminen

Voit keskeyttää vakuutuksesi muun muassa lapsen syntymän, sai
rauden tai muun ansiotyön perusteella. Edellytyksenä keskeytyk
selle on aina se, että olet saanut apurahan myöntäjältä kirjallisen
hyväksynnän apurahatyön keskeyttämisestä.
Keskeytys voidaan myöntää aikaisintaan neljän kuukauden kuluttua vakuutuksesi alkamisesta. Työskentelyn tulee keskeytyä
vähintään neljäksi kuukaudeksi ja apurahatyötä on oltava vielä
keskeytyksen jälkeen vähintään neljä kuukautta jäljellä.
Ilmoita työskentelysi muutoksista, kun:
• Apurahatyöskentelysi keskeytyy tai palaat takaisin
apurahatyöhön keskeytyksen jälkeen.
• Apurahatyöskentelysi päättyy ennakoitua aikaisemiin,
etkä käytä koko apurahaasi.
• Muutat työskentelemään apurahallasi ulkomaille.
Voit ilmoittaa muutoksista asiointipalvelussamme mela.fi/asioin
tipalvelut. Vaihtoehtoisesti voit toimittaa Hakemus olosuhde
muutoksesta-lomakkeen pdf-tiedostona Melaan suojatulla säh
köpostiyhteydellä tai asiointipalvelun Lähetä liitteitä -toiminnolla.

Apurahojen yhdistäminen

Huomaa, että alle neljän kuukauden työskentelyyn tarkoitettua
apurahaa ei normaalisti vakuuteta. Jos sinulla kuitenkin on jo voi
massa oleva vakuutus, voit tietyin edellytyksin vakuuttaa myös
alle neljän kuukauden apurahan yhdistämällä sen jo voimassa
olevaan vakuutukseesi. Lue tarkemmin yhdistämisen edellytyk
sistä mela.fi/apurahansaajat.

Hae yhdistämistä ennen kuin työskentelysi yhdistettävällä
apurahalla on päättynyt. Yhdistettävällä apurahalla työskentelyn
on oltava samanaikaista tai jatkuttava keskeytyksettä aiemman
apurahan perään.

Työskentely ulkomailla

Kun kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin, vakuutusturvasi on
voimassa myös ulkomailla työskennellessäsi. Ennen ulkomailla
työskentelyn aloittamista ota yhteyttä Melaan, jotta vakuutuksen
voimassaolo varmistetaan ulkomaantyöskentelyn osalta.
Jos työskentelysi tapahtuu EU- tai ETA-maassa, sosiaaliturva
sopimusmaassa tai Sveitsissä, hae Eläketurvakeskuksesta A1-todistus Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta. Muiden mai
den osalta vakuutuksen voimassaolo jatkuu enintään viiden
vuoden ajan ulkomailla asumisesta tai työskentelystä huolimatta.
Mikäli et ole Suomen kansalainen, mutta työskentelet vakituises
ti Suomessa Suomesta myönnetyllä apurahalla, olet velvollinen
ottamaan MYEL-vakuutuksen.

Muutoksenhaku

Jos olet tyytymätön vakuutuspäätökseesi, voit hakea siihen muu
tosta. Muutoksenhaku pitää tehdä kirjallisesti työeläkeasioiden
muutoksenhakulautakunnalle 30 päivän kuluessa siitä, kun sait
tiedon päätöksestä. Muutoksenhakuohjeet ovat vakuutuspää
töksesi liitteenä.

Tietosuoja ja tietojen käyttö

Melan käsittelemään vakuutus- ja eläkeasiaasi liittyvät tiedot ovat
salassa pidettäviä. Mela antaa tietojasi ulkopuolisille vain suostu
muksellasi tai, jos laki niin velvoittaa. Mela voi kuitenkin käyttää
tietojasi myöhemmin muun henkilökohtaisen Mela-turva-asiasi
hoitamisen yhteydessä. Lue lisää mela.fi/tietosuoja.
Kun saat uuden apurahan, muista hakea
myös uutta vakuutusta!

Mela-asiamiehet ja asiakaspalvelumme auttavat sinua kaikissa Mela-turvaan liittyvissä asioissa

• Hoida Mela-turvaasi verkossa mela.fi/asiointipalvelut

• Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650 • Lähetä postia: PL 16, 02101 Espoo • Lähetä suojattua sähköpostia mela.fi
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