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Päätöksestä valittaminen
Jos olet tyytymätön tähän päätökseen, voit hakea siihen muutos- 
ta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakun- 
nalta.Muutoksenhakulautakunta on vakuutuslaitoksista riippu-
maton muutoksenhakuelin.

Minne valitetaan
Osoita valituksesi tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakun-
nalle, mutta toimita se Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle Me-
lalle. Melan postiosoite ja muut yhteystiedot ovat päätöksessä.

Voit toimittaa valituksesi Melaan henkilökohtaisesti, lähetin 
välityksellä tai lähettämällä sen omalla vastuullasi postitse tai 
sähköisesti. Lähetä valitus sähköisesti asiointipalvelumme Lähetä 
liitteitä -toiminnon kautta tai suojattua sähköpostiyhteyttä käyt-
täen. Valitse listalta vastaanottajaksi Muutoksenhaku. Nämä suo-
jatut yhteydet löydät Melan nettisivuilta.

Valitus on mahdollista lähettää myös sähköpostiosoitteeseen 
muutoksenhaku@mela.fi, mutta se on suojaamaton sähköpos
tiyhteys. Tietoturvariskin takia luottamuksellisia henkilötietoja 
sisältävän valituksen lähettäminen sitä käyttäen tapahtuu omalla 
vastuullasi.

Valitusaika
Valituksen on toimitustavasta riippumatta oltava perillä Melas-
sa ennen sen aukioloajan päättymistä viimeistään kolmantena-
kymmenentenä (30.) päivänä siitä, kun sait päätöksestä tiedon. 
Melan aukioloaika päättyy kello 16.00, uudenvuodenaattona ja 
kiirastorstaina kello 13.00. Sinun katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen postituspäivän jäl-
keen, jollei muuta ilmene.

Valituskirjelmä
Valitus on tehtävä aina kirjallisesti. Mainitse valituskirjelmässä ni-
mesi, henkilötunnuksesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi. Ilmoita 
valituksessasi mihin päätökseen haet muutosta sekä millä tavalla 
ja millä perusteilla vaadit päätöstä muutettavaksi.

Liitä valitukseen Melan päätös valitusosoituksineen tai jäljen-
nökset niistä sekä uudet selvitykset, joihin vetoat. Voit toimittaa 
lisäselvityksiä myöhemminkin.

Sinun tai muun laatijan on allekirjoitettava valitus. Jos et itse 
allekirjoita sitä, on valitukseen liitettävä allekirjoittamasi valtakirja. 
Jos valituksen laatii puolestasi joku muu, laatijan nimi sekä hänen 
ammattinsa ja osoitteensa on mainittava valituksessa. Kun valitus 
on vireillä, yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymät-
tä Melaan ja muutoksenhakulautakunnalle.

Oikeudenkäyntimaksu
Valituksen käsittely tapaturma-asioiden muutoksenhakulauta-
kunnassa on maksutonta.

Valituksen käsittely
Jos Mela katsoo, että päätös on syytä muuttaa vaatimuksesi mu-
kaisesti, saat Melasta uuden päätöksen. Tällöin valituksesi rau-
keaa eikä sitä toimiteta tapaturma-asioiden muutoksenhakulau-
takuntaan.

Jos päätöstä ei voida muuttaa, Mela toimittaa valituksesi 30 
päivän kuluessa valitusajan päättymisestä tapaturma-asioiden 
muutoksenhakulautakunnan käsiteltäväksi. Tästä ilmoitetaan si-
nulle kirjeitse.

Jos Mela hankkii valituksesi johdosta lisäselvityksiä, mutta 
päätöstä ei voida muuttaa, Mela toimittaa valituksesi tapatur-
ma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle viimeistään 60 päivän 
kuluessa valitusajan päättymisestä. Lisäselvityksen hankkimisesta 
ilmoitetaan sinulle kirjeitse.

Neuvonta
Mela-asiamies neuvoo sinua tarvittaessa valituksen laatimisessa. 
Ota häneen yhteys hyvissä ajoin, ettei valitusaika kulu umpeen. 
Löydät lisätietoja muutoksenhausta Melan nettisivuilta mela.fi.
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