Ajankohtaista Mela-turvasta
Kevät 2022

Hoida Mela-turvaasi kätevästi verkossa
Asioi, kun se
sinulle sopii!

Melan asiointipalvelussa voit
•

2

Tehdä vakuutushakemuksia ja hyväksyä vireillä olevan
MYEL-hakemuksen

•

Lähettää liitteitä ja viestejä

•

•

Tulostaa tai tilata todistuksia

Tehdä vahinkoilmoituksen ja matkalaskun

•

•

Katsoa työeläkeotteen

Hakea Mela-sairauspäivärahaa

•

•

Muuttaa osoite- ja pankkitietoja

Hakea vanhuuseläkettä, osittaista vanhuuseläkettä,
työkyvyttömyyseläkettä ja kuntoutustuen jatkoa

•

•

Nähdä vakuutusmaksujen määrät ja saadut etuudet
sekä arvion etuuksien tasosta

Katsoa etuuksia koskevia hakemuksia ja päätöksiä

•

Hakea maksuaikaa ja katsoa maksutilannetta

Vakuutus ajan tasalle asiointipalvelussa

MYEL-vakuutus kannattaa pitää ajan tasalla – MYEL-työtulo on ansioperusteisen sosiaaliturvan perusta

• Laki antaa MYEL-työtuloon raamit, joiden puitteissa asiakas voi itse valita työtulonsa.
• Vakuutuksen voit päivittää asiointipalvelussa silloin, kun sinulle itsellesi parhaiten sopii
− Perustele pyyntösi lisätiedoissa, esimerkiksi mitä muuttui edellisestä kerrasta.

• MYEL-työtulon määrittelyyn saa apua Mela-asiamieheltä

− Mela-asiamies täyttää hakemusluonnoksen kanssasi ja lähettää sen sinulle asiointipalveluun
hyväksyttäväksi
− Hakemusluonnos toimitetaan sinulle myös paperisena kirjeenä tarvittaessa

• MYEL-laskut tulevat nykyään 4 kertaa vuodessa, vuoden ensimmäinen lasku erääntyy 15.3.2022

Korona ja Mela-turva
Korona ammattitautina – Mela voi korvata

• jos tartunta on saatu selkeästi maatalousyrityksen työtehtävissä

• todennäköisyys ja pääasiallisuus - onko tartunta voinut tulla myös muuta kautta?
Koronaan sairastunut voi yleensä saada Kelasta

• Joko tartuntatautilain mukaista tartuntapäivärahaa

Turvaamme
arkeasi,
tuemme
työtäsi!

− ei omavastuuaikaa
− yleensä suositeltavampi vaihtoehto.

• Tai sairausvakuutuslain (SVL) mukaista sairauspäivärahaa

− omavastuuaika on alkamispvä + yhdeksän sitä seuraavaa arkipäivää
− omavastuuajalta MYEL-työtuloon perustuva Mela-sairauspäiväraha Melasta.

Korona ja sijaisapu

• 20 päivää kalenterivuodessa lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan todistuksella

− Yli 20 päivää > haettava Kelan sairauspäivärahaa, vaikka maksuun valitsisi tartuntatautipäivärahan

Ajankohtaista eläkkeistä

Perhe-eläkeuudistus 1.1.2022 – mikä muuttui?
• Myös avopuolisolle oikeus leskeneläkkeeseen tietyin edellytyksin

− aiemmin oikeus eläkkeeseen ollut vain aviopuolisolla ja rekisteröidyn
parisuhteen osapuolella.

• Leskeneläkkeen määräaikaisuus

− 10 vuotta tai siihen saakka, kun nuorin lapsi täyttää 18 vuotta.

• Lapseneläke 20 vuoden ikään asti (aiemmin 18 vuotta)
• Lapseneläkkeeseen "lisäosa"

− jos leskeä ei ole, lapset saavat perhe-eläkkeestä myös sen osan,
joka vanhan lain mukaan oli korvamerkitty vain leskelle.

Koko perhe
on turvattu,
jos sattuu
jotain.

Muutosten voimaantulo
• Muutokset koskevat vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneitä edunsaajia
− ennen vuotta 1975 syntyneillä avioleskillä on edelleen oikeus saada
leskeneläke toistaiseksi myönnettynä.

• Eläketapahtuman on oltava 1.1.2022 tai sen jälkeen eli uuden lain mukainen
leskeneläke voi alkaa aikaisintaan 1.2.2022
− ennen lakimuutosta myönnetyt maksussa olevat leskeneläkkeet
jatkuvat ennallaan
Lapseneläke

• Lapseneläkettä saava lapsi, joka 31.12.2021 on alle 18-vuotias, saa uuden
lain mukaista lapseneläkettä 20 vuoden ikään saakka ilman eri hakemusta.
− 18 vuotta täyttäneelle lapselle eläke maksetaan hänen omalle tililleen

• Myös lapseneläkkeen lisäosa lisätään lapseneläkkeisiin ilman eri hakemusta.

Ajankohtaista lomituksesta

Perhevapaauudistus tulee voimaan 1.8.22
1.8.2022 alkaen

Nykytila
Raskaana olevalle
äitiysraha
105 päivärahapäivää
n. 4 kuukautta

Isälle
isyysraha
54 päivärahapäivää
n. 9 viikkoa

Vanhempainpäiväraha
toiselle vanhemmalle
tai vanhempien kesken
jaettavaksi
158 päivärahapäivää,
n. 6 kuukautta
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Raskaana olevalle
raskausraha
40 arkipäivää
n. 1,5 kuukautta

Yhteensä yli
14 kuukautta

Vanhempainraha lapsen
vanhemmalle, huoltajalle
tai toisen vanhemman
puolisolle
yhteensä 320
päivärahapäivää
n. 13 kuukautta

Perhevapaauudistuksen vaikutus lomituspalveluihin 1.8. alkaen
Sijaisapu raskautta, synnytystä sekä lapsen hoitoa varten (LPL 7 c §)

• Oikeus sijaisapuun ajalle, jolta maksetaan erityisraskaus-, raskaus- tai vanhempainrahaa

• Sijaisapupäivien yhteenlaskettu määrä voi nousta 360:een, jos vanhemmat jakavat ne tasan
Alennettu sijaisapumaksu (LPL 27 c §)

• Sijaisapumaksuun on voinut tähän asti saada alennuksen äitiyspäivärahan ajalle 105 päiväksi

• Alennetun sijaisapumaksun aika lyhenee 105:stä päivästä 40 päivään, kun sijaisapumaksun alennus
myönnetään uudistuksen myötä raskausrahan ajalle
Sijaisapu alle 3-vuotiaan lapsen hoitamista varten (LPL 7 d §)

• Sijaisapua voi saada 7 d §:n perusteella lapsen ensimmäisen ikävuoden aikana useampia päiviä kuin
aiemmin

• Sijaisapua voi saada jo ennen kuin vanhempainrahakausi päättyy
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Ajankohtaista työkykypalveluista
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Maatalousyrittäjän hyvinvoinnin ABC -kurssit keväällä 2022
Rohkaistu huolehtimaan omasta ja läheistesi hyvinvoinnista!
Kevään hyvinvoinnin ABC -kurssit
15.–16.3. Kalajoki
16.–17.3. Rantasalmi

15.–16.3. Tahkovuori
7.–8.4. Kokemäki

Lue lisätietoja ja ilmoittaudu mukaan: mela.fi/tapahtumat

Webinaari: Uni – jaksamisemme lähde
Miten voit parantaa untasi?
Konkreettisia vinkkejä yöunesi tueksi sekä monipuolista tietoa unesta ja sen
merkityksestä terveyteen ja jaksamiseen.
Maksuton webinaari Melan asiakkaille verkossa tiistaina 5.4. kello 12.00–13.15
Lue lisätietoja ja ilmoittaudu mukaan: mela.fi/tapahtumat

