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Henkilötunnus
Valtuuttaja

Toimita valtakirja valtuuttamallesi henkilölle ja Melaan.

1. Valtuutus

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

Valtakirja on voimassa (pv.kk.vu)

Valtuutan edellä mainitun henkilön hoitamaan kaikkia etuusasioitani Melassa.

Sukunimi ja etunimet Syntymäaika
Valtuutettu

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka Puhelinnumero

Paikka ja päivämäärä Allekirjoitus ja nimenselvennys
Valtuuttajan allekirjoitus

Valtakirja on voimassa toistaiseksi tai siihen saakka kun, Melaan ilmoitetaan valtuutuksen peruuttamisesta.

Valtuutettu voi tämän etuusasian osalta tehdä hakemuksia, hakea työtapaturmaan tai ammattitautiin liittyviä korvauksia, saada etuutta tai korvausasiaa 
koskevia tietoja ja hakea muutosta annettuun päätökseen. Valtuutetulla on oikeus saada tämän asian hoitamiseksi välttämättömät tiedot, mukaan lukien 
terveydentilaani ja taloudellista asemaani koskevat tiedot. Valtuutus on voimassa siihen saakka, kunnes etuusasia on käsitelty.

2. Valtuutus

Valtuutan edellä mainitun henkilön hoitamaan seuraavaa etuusasiaani (etuuden nimi ja sairastumis-/vahinkopäivä) Melassa: 

Valtuutus koskee kaikkia etuusasioitani (työtapaturma- ja ammattitautiasiat, työeläkeasiat, Mela-sairauspäiväraha, ryhmähenkivakuutuskorvaus, 
luopumistuki). Tämän valtakirjan nojalla valtuutettu voi mm. tehdä etuus- tai korvaushakemuksen, saada tietoja etuus- tai korvausasian käsittelyn vaiheista ja 
siihen liittyvistä asiakirjoista sekä hakea muutosta annettuun päätökseen. Valtuutetulla on oikeus saada asioideni hoitamiseksi välttämättömät tiedot, mukaan 
lukien terveydentilaani ja taloudellista asemaani koskevat tiedot.

Valtakirjan seloste

Tällä valtakirjalla voi valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan puolestaan seuraavia etuusasioita:
työeläke- ja kuntoutusasiat, työtapaturma- ja ammattitautiasiat, Mela-sairauspäiväraha, ryhmähenkivakuutuskorvaus ja luopumistuki (luopumistukeen ja 
luopumistuen pääoma-arvoperintään liittyvä asia). Valtuutetulla on oikeus saada asian hoitamiseksi välttämättömät tiedot, mukaan lukien terveydentilaani 
ja taloudellista asemaani koskevat tiedot. 

Kohdan 1 valtuutus on laajempi ja kattaa kaikki Melassa käsiteltävät etuudet (työtapaturma- ja ammattitautiasiat, työeläkeasiat, Mela-sairauspäiväraha, 
ryhmähenkivakuutuskorvaus, luopumistuki). Valtakirjan antajan tulee määritellä valtuutuksen voimassaoloaika. Valtuutus voi olla voimassa toistaiseksi tai 
valtuuttajan määritelmän määräajan, kuitenkin enintään viisi vuotta.

Kohdan 2 valtuutus kattaa yksittäisen, määritellyn etuusasian. Valtakirjan antajan tulee määritellä, mitä etuutta valtuutus koskee. Jos kyse on tapaturmasta 
tai ammattitaudista, valtuutus kattaa kaikki yksittäiseen korvausasiaan liittyvät hakemus- ja kulukorvausasiat. Valtuutus on voimassa siihen saakka, kunnes 
etuusasia on käsitelty. Tapaturma- ja ammattitautiasioissa etuusasia katsotaan käsitellyksi, kun kaikki vahinkotapahtumaan liittyvät asiat on käsitelty. 
Etuusasian käsittely voi kestää useita vuosia sen laajuudesta riippuen.

Mikäli valtuutus halutaan tehdä tässä määriteltyä suppeampana, voi valtakirjan antaja tehdä itse yksilöidyn valtakirjan.

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen
Melassa noudatetaan muun muassa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ja maatalousyrittäjän eläkelaissa ja muussa työeläkelain-
säädännössä olevia tietosuojasäännöksiä, jotka säätelevät sitä, missä määrin eläkelaitoksen haltuunsa saamat tiedot ovat salassa pidettäviä. Salassa 
pidettäviä ovat muun muassa sellaiset tiedot, jotka koskevat yksittäisen henkilön terveydentilaa, taloudellista asemaa tai henkilökohtaisia oloja. Näiden 
tietojen antaminen muille kuin asianomaiselle itselleen edellyttää, että henkilö todistaa valtuutuksensa yksilöidyllä valtakirjalla.

Tällä valtakirjalla ei voi muuttaa tilinumeroa, jolle etuus maksetaan. Valtuutettu ei saa luvattomasti ilmaista tietoja, jotka hän on saanut asian 
hoitamista varten. Valtakirjan voi perua vain kirjallisella ilmoituksella.

Valitse valtuutuksen laajuus:

saakka tai enintään 5 vuotta.
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